


 زاغآ رس

 ؛ربت زی زعناگ دننا وخ م ومعب ) ریناتساب زور ون

 «یداهب یاه هنوکش نیتغت :اریپب

 هچنغ نوچ « ابنیس هداتس» موس هرابش

 و هیاب تاعوطم ناتسوب رد یا هتفکشوت
 ننجراقت | یاری هدریگتیم دوخب هیاع
 ۰ لاکشاو ینکش اک نارا هاب یاهعوجم
 خساد مزع تسا یقاکاهت زا مادک ره هک
 وربود « دنک وبا: و درخ اد نارگید

 درادرب رد یقیمع ینعماما نیا

 ناک دئاوخ اش یتابیتعب وا یییوشت

 تسا هدوب رم هیام اهن زی زع

 نسینچ ندید مشچ هک هرتع نانشد
 «دن رادن ناربا رد اد یدنمو رب آ هی رشت

 ات دندز تسد اه كنریت و لیح عاوتاب

 دد هلجم نیا میسو راشتا زا دنناوت

 یلودننک یریک ولج رثه نازادتسود نایم
 « دندوبن یوق هک تپجن ] زا هت «دنتسناوتت
 امشتاساحا لیسلب اقمرد هک تلعت ادب هکلب

 تسکش«دنتشادن یرادب ابیارایامتم واقمو
 دن دی زخ یجشکب مادک رههدنکن | رصودن دروخ

 ون لاسزاعآ اب ام هلجم موس هرایش
 یاهلحرم هدراذگبیم یدیدج هلحرمرد مدق
 نآ دد دنمرتهو رذه تشوت رس هرخالابهک

 .دش دهاوخ نیص
 ۱هدیشک اه هشقن دیدج لاس یارب

 یو اداهن [میناوتب هک میداد وژد[ و

 ینیگنس هفیظو هک مینادیم «میداذگب ارج

 ميلاحشوخ تهج كي :ااما میریگیم هدهس
 و ناب رهم ناکدنناوخ .ش لابقتسا نآ و
 نونکا موس هدامش تدوصرپ «تساقواب
 زین یدس یاه هرامشو تسامش تسد رد

 یداک ادف چیه زا ام و تف ایده | وخ راشتت |بیت رتب

 راک ورف هلجءندرک رتابیز ورتهب یارب
 - ۱۳۳۳ لاس وامشو ام كتب |

 ناگدنسیون یاروشرراثز ریز
 هناخپاچ بنج - دابءاش : هدادا لحم

 مدد بوکشا تا دعس دوم

 ۱۳۳۲نهپ ۲۰ هبنش- داهچموسهراش
 رب هوالع داد دنهاوخ ناشن نارهت دد وازا هک یدیدج ملیف رد < زمایلیورتسا» هبتشداپچ یاهزور راپکی هتقه ود ره
 هنتتم اند یتدم رختسا رد لوبعم قبط و دصتریمو دن |وخیم زا وآ ۰ یزاب یکسا لاید۱ ۵ ۰ هن ایلاسكا رتشا - دوش یم رشتنم

 ۳ هدامش



 رابخا

 اهنیس رابخا نیرثزات
 1 هقتع

 رثارد شیپ لاسداهچ یدراهو لرول

 و هنارفب دوویلاه یاهیناپمک یغاذتعایب

 تک رشندنآ تاغیاما ددو دنتاد نادلگ ۱

 یاهیسیلگنا رظل تلج یررطبو دن

 جیهب هک دن اهدرک اد در

 |ریخا و دننک تمجارم دوویلاهب دنتسن

 یارب اد متسینرق سک وف یناپمک دامنتپ
 رکا یتساد دا |هدرک در ملبف كي ددیزاب

 یدراه و لدو- زا اهسیلکنا ارج دردفک

 هک نیا یارب ۰ یاصوخ

 [ هقیتع) وهنهک یاه زیچب اهسیلکت ادرادترهش

 ۱ دنتهدن,یالع .- هر

 قینهقبفر
 ار یخ | ع ولتساک ول > هک دی رادعالط ادب ال

 یرتس هناغضیرم ردو هدش در. تدشب

 رضاحیم

 ..؟ تسا هدمآ

 ۰ تسا هدیدرک

 زا تشاد لایخ لاسدوین وب ینابک
 ملیف< توبآ دب» شایگشیمه قیفدو وا
 دششیرم <ول> نوچو دنک هیت یدیدج
 « هک درک داهنشبب «توبدب» هب یناپک

 امادنک باختنا دوخیارب یرگید یزابمه

 نی ریشنویدم | ددوخ ترهش هک «توب [دب»
 رضاح«دن ادیم < ولتساک ول » شقیف ر یاپی راک

 مدرم مارتحا ...هلیسونیدپ و دشن راک نیاب
 تلج دوخب اد يولتساک ول » تبحمو
۳ 
 دا

 كيدويل اهرداد «توبآدب» نرذکا
 هکشیا لث۰۰۰ ۰ ودننا ینءاتلج الماکدرم
 . دن راد قح

1 

 یدنچ هک (لا دنیج)
 یارب | ر(دنا ور تربایج )شیپ
 (یود | رف ژ رم)مایف ددیذ "+

 زا یردقب دوب هدرک توهد
 تساهدم] ششوخ وایزاب

 ادوادراد لایخ هداب ده
 نیگند ]) شدیدج ملیت رد

 هدهد تا رش (تدزبنآ
 دن وک نیس لوطن صاغشآ

 شرهوشزا(لساد نیج)هک
 قشع مادب لد و هدش ریس

 ..تساهداد(دنل ودتربلیج)
 نونک |هک دین ادب مهارثیا

 نیانسزا لاسهاجنپ تسرد

 دهرذگیم یل[هدیا(قوشعم)
 !میدوب وا یاچمه ام هک یکشاک ۰۰. دو

 هف را ود یناش

 -سناخششوخ یاب اقحاد (لابناذوس)
 زا هیضق ۰۰۰ اریز دیمان لاسهراتس نیرت
 یبصاژا نا زوس اتل غز ورکب هک تسادا رقبا

 نآ عضومو دش حو رجمشیاپ و داتفا ری زب

 دیما مطتیوز| یلکب ناکشزپ ۰ درک كرچ
 شدادب ( كن ولدراچیر) هکنیا ات دندرک
 اد وا نالاب رد تشاد هک یزورو دیسر

 قاپ ناسهک ان درسبی هاد هتسهآ هتسهآ

 شیاب ناوعغتسا دابنیا و دیزفل ناذوس
 رتالاب نیاذا یتخیدب دوویل اه رد! تسکش
 یاهحناس راجد یراک هزاتهدانس هک دوشین

 .دوش

 ودندشعمجمه دود ناکشزب هرخالاب
 تلع دند رک یبلیعا دنا زوسیاپ هک یعقوم

 فثک زین اد وایاپ كرچ

 بوخ ... هجیت زدو د درک
 نازوس یاب هک تصامولع
 هکنیا ها رکشب و دشبوخ
 هدز نیم ار وا دراچیر

 هدششیاب یدوپهب ثعاب و
 جاودزاوااب درادلابختسا

 رثالاب نباذا یسناشهچادنک

 ۰ ۰ ۰۱ ود رهیا رب هتبلا

 تبفرظ مک
 ملیفهک (از الوی دام )

 واژااد ( رییک یدزوراک)
 هد تسا یتدم ؛دیاهدید

 و ذک یشتک رش اپملقرد

 شناینا رطا واتس ود هچرع
 تسد دننک یدارصا واب

 رب دوخ یژابجل زا

 ی ۹

 امتیس هداتس

 دنل ور تربلیج و لسا دنیج
 یوژراک) تیقفوم هک دنی وک ی. ۰ ددادیمن
 .. تسا مدرک جراخ یمیطلاحژ| !دوا(ریبک

 !تشا.:| دترهش همین |لبحت|ون یب_كلفط

 دوشیمن شوماخ هک یشتآ
 اکیرمآ زا نیلپاچیلراچ هکنیا زا دعب

 یوهک دن درک نابگ هه تند ناتسلگناب

 یریگ هدانک هثییه یارب اشیس راک زا
 اد یلایید هک درم نیا « اما تسا هدرک
 ورزگ رهک تسا یشتآ لثم تساءد ادنخ

 رهشود درادلایخ دنبوگیم؛د وریمن لاو زب
 سیسأت یا ویدوتسا هسنارفبوئجرد « سین و

 دژاب یدیدج ملیف و هدرک

 هایس غاز
 هبدزاویه ناژوسو رلدتچفج نخ

 ۳ تساهدیشک یکی داب یاهاج

 تسد هک دناهدیدارودن] شیپ هنفه

 مدتدو ویلام روانت ناتخردرب زمه تسدرد

 یکحءیلیس یادصدمب هظحا دنچو .دندزیم
 مدر» شوگب نازوس دایرف نآ فاعتمو
 فج نز هک دش مولعم ًادعب .دیسر ولکجتک
 ۱! تسا هد زیمبوچا دنان ] ءایسغ | رلدنچ

 هشیرنه كي شزرا
 شدتسمتلاسک زا سپ هک دنل زاگ یدوج

 اد < دوشی دلوتم یاهداتس» ملیف !ریخآ
 طرف زا تسا كيدزن ۰ تسا هدیناسدنابایپ
 دوعمادقا هراب ودیح و ریتحاران و یگتسخ

 دادی
 . نینج زب شیب لاسود هک دین ادیم دی ال

 »دندیسر شدادب اما تشادولاخ

 آوا رب یناسک یاسر شوک مابتالمن
 12 وا هک هوشی نسیارب فورصعرن راو
 هلن قوف ملی شام لوا شات «لقاالد

 ۱ اد رادیکت
 میس سس

 ی



 مق ثحابم

 یلیعامسا مظاک
 توافت» اب رد یرصتشمحیضوتهب كتب

 هک < پوکساینیس و و « امار هتبس > نیب
 میذاد ربیع دن داد را رق فیدر كي رداب رقت

 سک گن لوا هداش زد هک روطتابه
 یضیرع هدرپ یاراد امارهنیس دش هداد

 دراد زئ یرصتخم یانعنا هک تسا

 هسلماش هک امارهنیم یاه نییرود

 هسزاو هدوب یصوصخم عوت زا تسا ددع

 كيزا یرادربسکع لوتشم فلتخم هبواز
 دن وشیم دحا و هنحص

 یدوط دیاب اه نیدود نیب هلصاف
 روتک ژورپ هس اب ملیف هکیعقوم هک دشاب

 ناوتب دوشیم هداد شیابت ( ! تاداب7 )

 قببطت رگیدکی دانک اد ریوصت هس نیا
 هس لماش امارهئیس شیابن هاگتسد . داد

 یکی:طسو رد یکی هک تسا روتک ژورپ

 دراد دا رق بچ تسمه یکیو تساز تمس

 كي و هدرک داکب عورش دحاو نآ رد هک
 یورهدشطبض ملیف راوت هسیو رهک | رهنحص
 دننکیم سکعتم ءدرپ

 اهسکع قیبطت اجنی ادد راک لاکشا

 یدادربملیق مقومنوچتسا رگیدکب دانک
 زا یتمسق تققحرد اه نیبدود زا كيره

 هس؛شیامن ماگنهو دنکیم طبض اد هنحص

 كي؛مه رانک رد هدرپ یور سقان ریوصت
 عقومنبآ ردو دتهدیم ناشناد لماک هنحص

 یزرم دیاب اقح هک « ریواصت نیا نیب

 دوشیم رهاظ یطوطخ« دشاب هنشادندوج و

 هناک |دج هنحص ذا تمسقره دنکیممولعمهک

 . تسا هدش یرادرب ملف

 زا لاس ود هکتیا اب لاکشا نيا

 هدشن عفد زونه درذگیم امارهنیس خارتخا
 ین اوا رف تاضا رتعا تمسق نیاب نایچاشامت و

 دن زاد

 ۱۴ امادهنیسرد ملیف شیامن هیواز
 -املیس متسیس رد هکیتدوصرد تسا هجرد

 دش میم هجرد +۲ بوکس

 یابتدمامت عقاورد هک پوکص انتیم

 «ددادیناشخردهدنیآ و هداد تکشاردوخ

 دنچ اب اهتنم تسا اهارهنیس عون نامهزا

 فالتخا

 ددعكب زا بوکان نی دودالوا

 كي زیپ نآ دوتک ژورپ و دنکین زواجم
 تسا ددع

 امنیس هلیسوب یدادربلیف متوم
 كي یلوسعم یاه نیدود یولج پوکس

 « كيف دومان] یسده» مانبصوصخم یسدع

 یفاننتسا هصیصخ ود یارادهک دننکیم بن

 ًامنیس دددج یاه یلینکت

 دیدج یاهکینکت هداب رد ثحب : لوا تمسق

 هناوتسا هکن] یکی تسا

 رطتیادادو دشابیملکش

 هکنآ رگیدو تسایدایز
 ملیفداوت یوداد ریوصت

 (لکش قباطم) دنکیممیج
 یلیفنینچ دنهاوخب نوچو
 یرگیدیسدعدنهد,ناشن اد

 -ژورپیولج عون نامه زا

 هک دنیامتم بصن روتک

 سکعرب یکی نیا تیصاخ
 اد ربوصت ین تسا یلوا

 ق یکم طتتمهدرد یور

 درو ًایمرد یل ومعم تر وصب

 یلخ.اه یسدع نیا
 ابنآ هیهت و هدوب نارک
 مذال تقو هام دنچ كيره
 یاههدرپ فالخ رب بوکس امنیسهدرب . دداد

 . دشاب یم شیرع یلوعم
 یاه هدرپ ضرع ولوط نیب تبن

 ساموت طسوت ۱۸۸۸ لاس رد یلوبعم

 هکتآ لاح دش نییعت ۱۸۱/۳۳ نوحیدا
 پوکسامتیس هدرپ ضرع و لوط تب
 تبست هکبلاحرد ینمی دشابیم ۱ هب ۹

 ربارب ود لوط تبن هدنام تباث ضرع
 ؛ تسا هدش

 رد یتاه هدرپ العف سابقم نیا یور
 لوطرتم ۲۱ هک دوشیم هدرب راکب اکیرمآ
 رد زین اهنآ قمع و دنداد شرع رتم۸ و
 تسا رتمود دودح

 راون كي طقن نوچ پوکس ابنیس
 هدرپیود اذل دراد روتک ژورپ كيو ملیف

 32۲ رک ببق یطوطت توکچیه
 ۰ تسا رتناس نآ ملیف شیابن

 تسنی|پوکسامنیس رگید نساحم زا
 روتدشاب یم مک شیانحت | هیواز نوچ هک
 رگید هشوک هب هدرپ هشوگ كي زا ار

 یچاشامت رسدرد ثعاب و هدوبنن سکعنم

 یلومعم یاپملیف ناوتیم نیشرد ودوشیمت
 نودیداد شیامن پوکسامتیسهدرپ طسو ار

 دوشهداد هدرپ ای نلاس رد یربفت هکنيا

 مهم هلئسم پوکتس انتی ددوم رد

 لصاهک تسا 6 كيف رومان یسدعد نامه

 دونم بوم

 روس ورپ رفنکی طسوت یسد نیا

 لاس دد < نیترک یرناهد مانی یوسنارف

 دابنیدنچ هکن آ ابو هدش عارتخا ۷
 دوبهدش یفرعم فلتخم یاه هاگشیابن رد

 پوکس امنیس مایف رداک یود ریوصت

 دوشیم هد رشف قی رطنیدب

 امنیسهداتس

(۳ 

 ارق هجوت دروم ۱۹۵۲ لاس ا7 اذپعم
 ( ساروکس سوریبس) هکنيا ات تفرگت
 .نرقسک وف یرادربملیف تک رش لماعریدم
 زا هدافتسا زایتما ۱۰۵۲ لاس رد متسب
 افالب و دیرخ هدریمال روسف و رپ ژاا رت ۲
 میدم و (لین وپسا لدا) سدنپم دایتخا رد
 و داددارق ( نیرپلاه لوس ) یدادربلیف

 2 ارن ۲ یمک تدم شرعرد رفن ودنیا
 . دنتخاس ایپم هدافتسا یارب و هدرک

 خاسهقی رط نیااب هک یبلیف نيلوا
 ناتساد هک تشادمات ( هق رخ) دش
 دنناوخ رظن زا لوا هداش رد نآ
 ۰ تشدک یمارک

 :7 داک كينکت و (هقرخ)ملیف
 ذالخرب پوکسامنیس ملیف هک درک تباث
 ازب ودراد یناشخرد هدنب ۲ (یدمب هس)

 رفت نونک | ریز دش تباث هدیقع نیا
 اد دوخ مهم یاهملیف؛ ابیناپمک هیلک
 . دننکیم هیهت متسیس نیا

 یفلیم لباتم رد سک وف ینابک

 هژاجا ملیفره یارب دالد رازه ۲ هدودح
 دهدیم اد هقیرط نبا زا هدافتسا
 ۱ نی اد كيفروءهان۲ یسدع زی
 , دنکیم میزوت اه امنیس و اه

 .نآ لیمکتو نلاس رییغت یارب
 دودح رد پوکسامنیس ملیق شیابن
 زال (ناموت را زهداتشه) دالدرا زه
 زههد ات تسا نکمم غلبم نیا هک

 .. دوربالاب (ناموت رازهدس)



 انتیس هرات بس سس دیدج یاهملیف

 دلش دعا وخ ها شیامن ایند رد یددززب هک ی ئاببلیذ
 نیو ناحو» درب هک تساهد رک مالعا

 ۳ ثیاذا
 , دیتاسدهآوخ شورا رنراو اخر

 هیهن دوخنیو ناچهک یملین نیرخ

 هک ددادمان «اناوتو رداقد تنم د
 یاهیزابمه دشابیم گن او ول اس

 ژا دشرابع ملیف نیادد نی دناج
 و نایرب دیواد هدورتلک « یدنردل

 ۰ نوت وی ترب

 وروهش» هدننک هیمت نازک ابلا ۰
 را ذک ترابعد ملیف داکسوا هزب 1

 یارب ودنارب نول دامتک رشابار میت
 + تساهدرک هیپ ایبملک هن اخ ربع

 نازاک ایلا هک تسایملیف نیهوسنیا

 یلبق یاهملیف هدرک هیهت ون |
 ما یئومارتدو «اتاپاذداب هدنز»یو

 هدن رب

 ؛ نول رامزا

 ۰ دوب < سوه

 مان «یرالد نویلیم كي *لاوح» ۰

 ناتسلکت | ددا رن 7 كيیروگب رک هک تسیلین

 دهاوخشیامن هدام] یدوزب و هد رک یزاب

 تر
 هتسجرب داث] زا یکی ملیف نیاناتساد

 ۰ دشابیم دوهشم هدنسیوت نیا وتكرام

 كي یدوگی رک لب اقملر
 ( زتیفی رک نیج)هدهم ملیف نیا رد

 ۶ تام

 و اداه وانی روم«
 یارب هک یداکدلان ودک ام

 < اقب رف | لعشم > یق رشملیف هیهت
 ناتسلکنا واین ابسا واقی رف آب
 ژادعب دندوب هدرک ترفاسم

 هتشذگ هتفه ملیف نیا مامتا

 نیا دندش دداو دووبلاپب
 هیهن و هدوب یگن مات ملیف
 ایملک هناخالک نآ هدننک

 . دشابیه

 هشیپ رثهیدول رییاب ۰
 اب هک دزد سنرپ» ملیف

 یلامشیسج و زی سیت رک ینوت
 یارب دنا هداد تا

 ملیف رد مه اب هبترم نیموس
 دن وشیم رهاظ «كرادیناج»

 یدولرپب اپ نيا رب هوالع
 ملیف دد زین شیب یدنچ
 لر «وروکس مد هدییس»
 هدپس | دنوپلاک یرودلب 4

 02 ید رجب هک تشاد
 و ماگ اتیر « نایرب دیواد
 نیارد زین رگید هشیپ رهدنچ
 . دن راد تک رش ملیف

 ِِ ۲ هرامش

 277405 طسوتب و هیهت دوخ جرغباد شیاپبلیف

 زرسی و یلشودل نلا
 روسیژروهدننک هیهتكاکچ ه درفل ۶

 یگند ملسیف هیت یئانج یاهملیف فورعم
 ,دیناسد نایابیاد < یبقع هرجنب»

 اب تنوسماراسپ هناخراک رد ملیف نیا
 و یدوک لدن و «تراوتم سمج تک رش
 ۰ تسا هدشهبت یلک سیرک

 و را و هناخ زاک سر رث دا وكاج هه

 ملیق یرادر,ءليفیدو زب هک هک درک مالعا
 اب اد «نولیناد» پوکساتیسو یگنر
 ۰ درک هاوخ عورشرب وک یراک تکرش

 زتیفارگن یج و كبیروکیرت

 ک رمآ یموب نان امرپفذا یکینوب لبن اد
 زا سپ یسنداو هاسخراک و دوریم راشب

 یداک زا رتهتسیاش !دیسک دایز تامل اطم

 :تساهدیدن لدنیا یافیا یارب ربوک

 یزاب ذا سپ یک ژاتب هک دلنلا «»»
 یدادرارقو هتشک زاب ناتسلگت | زاملیق ودرد

 لاس دوی وب هن اغرات اب ملیقدنچ دد یژابیاررب
 رو یزاب زرثنیو یلشاب دوب هدر ءاضعا

 نایاب اد ( ناویسچاکساس ) یگند ملیف
 ,.دناسر

 -راکنیایا رب دلنلا ملیف نیمودنبا
 یاربدلنلاهک اد یملیف نیل وا دشابیم هناخ
 (یلارصصنوی 2 ) درک یزاب هناخراک نیا
 . تشادمان

 یداد دارق یگ زاتب یدول رپاب

 تساهد رک دم( ون سل - را) هناخاع اب
 نیلوا دنک یزاب هناخراکن يا ملف دنچردات
 دداوخ لات رطخنویسیم)یرول رییاپ ملیف
 ۰ دوب

 روتکیو هناخراع نیا رگبدفرط زا

 هناغ راک زا اتنومیولب اقهلدیارب اد رچیم

 . تسا هتف رگ ضرقب سک وف
 هک روهشم هشیپ رته جرامكي رد رنو«

 هزیاج ذخاب داب ودنونک ات

 تسا هدیدرک لئان راکسو

 لوفشم تن وما راپ هناخ راک رد
 یاهلیو مانب یملیف دد یزاب

 . دشابیم «یدوک و ت

 چدامكي رد رف رب ءوالع
 ءافیااد ملیفنیا لوال »هک

 یرگید ناگشیپ رنه دنکیم
 ؛ ندل وه مایلیو دتنام زین
 رک سوگ ۲ لود کیم

 . دن راد تک رشملیق نیا دد

 هک زوردن"[7 انادء

 شدرک >ملیق ددیزاب زاسپ

 نالیس زاتمجارم و «اپلیف

 یزاب لوقشم ایبلک هن اخ راک رد
 «تگنهدنیو یگند ملیدد
 ناباس ءاد ملسیف نیادوب هدش
 نیاددوالباتسلر . دناسر

 م دشابمدب ران ودءدهمب ملیت

 نیتشدلک دزان ولت و۰

 ی اکی رعآ تسدرب ژهدننک هیهت

 لوفشم سک وق هناخراک رد
 (زچان ژابراق ) ملیف هه
 ۶ نفاق

 لدا ناشی رنه
 و تکاسیارید ملف نبا

 ۷۳ هحفص رد هعب

 هف ----ب

 تاب سا ساک سس اد یو سس



 ینا ربا نا دنم رنه

 ات راهش اثئا ودشامیم رفنتم دامق و بو رسم و اکسس زا هکیا هّشیپ رنه

 !یسادرز ] هتسرم لر هر ۷ // ار 3 ویوس

 شرسمه و یعرطمكلم رصان اب بلاج هبحاصم كي

 نا وج یعبطمكلم رص

 قیق دو یئاساسحا رایس
 ددلبق لاس ۲ رد هک تس
 نآ رهت دو طس وتمیاهدا ون اغخ

2 
 هدراذک دوجو ةصرم مدق

 و هطسوتم ءرودیو

 سبس وءدناوخ موس لاس اب
 ولدب

 )یصحتا ۱ رات اصن

 تسیارست هتعد دراو

 زا و هتش

 شزرو ملممنونکا و

 یداسس هفالع یو
 مه زابکب ود دادید روت هوکب 

 تا < رختفم» یجاحیفلب هتک ۱ 1

 نا داکشزرو نی رد یجاح
 هدژیرس دن وامد هلق

 یقانو ملت یتیدوخ لعف نیانپ رصاع
 ی

 ی رذب د زا ره ت مو درادهقالع یاب

 ماوت راکشا اب دمآ شیپ شازب هک مه

 یسکشیپ رته یاس یگچیزایو 2 
 ایآ !ابادخ 2: تفگیم دوخب و دوب دنیقالع

 امئسم هدرب یوربنم هک دوشیم مهیزور

 هوژرآ نیا ماجنا یارب هرخالاب و «؟میابپ
 هطس وتم موسسالک رده شب لاسشش جنب

 ۲9 ۰ غلبماقت رزا رگید یکیاب دوبهدش در

 ۱ عمجلوی ناموت میمصت و دئد رک
 » سبس و نی رجب هب و هد رک دا رف نآ ربا
 !!دننکب (یزاب تسیتدآ)اجن [ ردات دن ورب

 ناشیا لمعئیا زا ودیسهف ناشابل
 «دندوب هدرک یریک ولچ

 وا یلو ۱

 یوژرآب رصا ميدیدهچنانچ هرغالاب
 ملا ریایویدوتسا هکساگنهو دیسردوخ
 و دادسردآ و سکع مهوا ؛ تفایسیسات

 ویدوتسا نآ همخذ ناگشیب رنه كلس رد
 مان نیا زا یدایژ تدمزونه یلودمآ رد

 شل ابندب اص-17 زا هک دوب هتشذگن یسی ون

 لدالدیا رب هک دندادهدژم واب و دن داتسرف
 هجنانچو تساهدش باعغتت | (درگل و) ملث
 هرغ تب وبحم وترهش ملبف نامه مین ادیم

 دوجوب یمیعم كلمرصات یارب یاهرظتنم
 ۰ دردآ

 مهدا یدعب یاهمایف هصالخ رواعب
 دن دوم رما نياب یاهتسیاش كيک مادک ره

 نسرثک دزب دیوکیمرصان نرنکا و
 ح دنیبیسه هک تسآ شیلامشوخ

 هحفص ٩

 ....یتتاتا

 یتح

۲ ۳ 
 نیهم شرسه و رصا

 دنسانشیم اد وا مهاههچ وک راک یاهادک
 انضدنهاوضبم لوب واژاهد رک ادص مائاب و
 یلاهزیچژا یکیهک دوشهتفک دیاباجتیا رد
 دراذگیمباذعو جن درد تیاهنیبادرصان هک
 یروطب ودشابیم نایدکت واهادک نبا ندبد
 نسیا لباقمردهدنب و- تفگیمشدوخ هک
 دوختک هک هدشاه راب .!مرادت یتبا وئسماعد |
 هدومن یربقف مدآ نت و هدنک ناب ایخرد ار

 هب رگ هپ امومع تاناویحب تفگ رصا
 هجوجیپ و مداد ار هقالع تیاهت اصوصخ
 راذآ و تیذا ارنانآ هک منیبهب ملاوتین
 تننکتم

 ارعهب رک یهاوغیم تفگ مثومشبا رد
 ء درادن یلاکشامتفک ۲ یئیب هب

 دن ر وایمالاب ار( ات آ )د رک ادص ودشدنلب
 رصا هب رک مسا (اقآ) هک مهدب رک ذت دیاب
 !تسا اقآ

 تک ورخ هرن هب رک مدید عقرشیا رد
 (اقآ )نیا و دمآ نوردب ردیالژا یتنلک و
 اسقآ رصان یی (افآ ) نآ لفب هرکی
 دروم ناوبح دش مولعم ۱۱ دندرب فی رشت
 مه ارثیا انض وا!تسا نیمه ناشا ةتالع
 یاد نپا ومی دادن هچب الف هک درک هناضا
 ۱۱ میاهتشادهاگن ناونع

 و ردب هنادسکی یکی دن زرف رصان
 مارنحا و هتالع تباهن و دشابیم شرددام

 هدراددوخ ددامبتسل اد

 نوچ مه یعامتجا یکدنژ دد انیض
 ناریا ریدم یریدف نویدم اد دوخ ترهش

 امسه داتس

 ال ادوممیدب سدنوم و ملیت

 یصاخ ما رتحا مهنان آیارب
 ۶ دشابیم لئاق

 ۱ ؟الاح بوخ ؛ متفک

 ناسی رج زا یردسف تسا

 نم یارسب دوخ جاودزا

 تفگ ودز یدنخبل .یئوکب

 .یلیخ یلیش درادن ینایرج

 . میعمیاتآ و نم. .دوب هداس
 ودنسب ون یزاجح هل ودلا

 رد تسد ربز و فورعم

 هیاسه رکیدکیاب دن وامد

 رد ار نیم نم و میدوب

 !اغش] لبا وا هتبل «مدب داجن
 ,متاساسحا هن وگج ه ومتشاد وا اب یرصتخم
 مدیدیمن دوخ رد یوب تبسن

 یرثخد اد نیبم نوچ یدنچ ذا سب
  تسود لاح نیعردو یک دنژ لهاو هداس
 و مدومن اد داهنشیپ نیا متفاب یلتشاد
 و مدش هجاوم مه لا,قتسا اب هن انغبشوغ
 مث زب ادیدنمقالعو تیاضد تبابت نونکا
 مداد

 درک دیهاوخ لاوئس اش ابتح الاح
 یطعب دهچ یزاجحیاق آ اب یمیطمكلم من خ
 یزاجحیاق آ هدا زهریشمهنیمم .تسا هتشاد
 ,دشابیمناشی| هقالعدروم تیابنیب و

 تسا باذع ردیلیخ زیچكي زا رصان
 زیچ كي نآ و۱ شخب تدل یباذع اهتنم
 . هداتسرف وایا رب هک تسا یرامشیب یاههمان
 :هکبروط, و دننکبمخساپ وسکعیاضافت
 اهباوج نبا یارب هناخ یلاها مامت تفگیم

 هک شمناخ اصوصقم دننک كمك واب دیاب
 رد . دکیم تمحذ راکنیا یارب یلیخ

 شیناخ مدرک شهاوخ رصان زا ماگنینیا
 وازا منا وتپ هخلب ات دنیابب دنک ادصمهاد
 هشيپ راه سیا ذا یبلاج تاعالطا مه
 ۰ ملک بسک بوبحم

 و مرکنوخ یمناخیو . دمآ شیناخ
 یدنمف الع و تیاضد تیامن هک دوب ژا ون نامهم
 لامک اب و تشاد دوخ رهوشب تببل اد
 نم دابثخا رد اد تاعالطا نیا یک داس
 1 تشااذک

 هلصوهیب یلیخ تسا يناوج رصان تفک
 هدن امیمراهب رب |لثم هکیدولعب یئاساسحاو
 . دوشیم مامتدوژ و دی رکیم دوز

 ۱۵ هحفص رد

 ۳ هرامش



 دیع همان رب

 از رهشء ابا یلعراب سلدا يا , /ٍ ز

 قشمدد زد
 امت هراتس

 کي رد مهاب نیدلا وذلع و هو رب ناب لایرس هد

 ... 1 دن وشیم رهاظ یقرش ملیف

 یامئرس ود رو دیع ثالیلههث تدم رد

 داددنهاوخ ناش يمایف لیورتهو ل

 ۱۹۵۲ لاسد» ملیف با (قشعدد زد
 مدش هیهت اییهلک یاد ریمایف هل ام راک

 زا دنتدابع نآ مهم ناثکب ژاب و
 یناچنول لئادفج ۰ نئاسناج «دب رده
 ی دال ثرب ودوت ناهوک وددوانلا

 یاها رجامژا تسا ینسابتف املبف نائساد

 یک« )اتبلطم كي هک قرف نبااب بشکب و دا زه

 یا - مملف ناک دشناوخ ۰ دناهتفهن نآر

 واباب یلع ؛نوچینانامرهق زا هک اد.
 غارسچ ونیدا | ءالع « داژرهد «دزدلپچ

 دن |هدادناش نا رب ردی رهب دابدنس و وداج

 سه رثک | راک نیا هک دنن ادیم ودن داد رام

 گچ
 داد وب یدا رفا هن

 ًایپءلک یداد ریملیف 4 اخ دا هک یراکتبا

 |ر(نآ امرهف)نیامامتهک تساپ |هدادح رخب

 یورزا یملیف وهدومن یدوآ ممج اجكي رد
 ۰ (قشمد دزد)مانب هثخغاس اهنآ

 هشی,هدنن ام: تسنب |ملیف تب اکح هممال+

 طسوت هک دنهدیم ناشن اد یناطلس ادتا
 نیا و هدش تاطلصزا ششجدب ربزو

 مدرم رب مامت و مات یرگیشحو اب ربزو

 تسا هداد نامرف نماطردودنی«تموکح
 م رح یون ز زا یذب و ش رتخد قیاسناطلس هک
 ,دننک مادهارر

 ورک ددلد:هزات ءاشنب |سیلپ سیا دامآ
 تان یا رب ود زادن اپم» مساءدا زهاشی ۳۹
 هلبح هفرلع رصا هب:قشهد یلاهاسکب وا
 یاهتابابخ ردنین وخد رب كي ژا سپ ودنکیم

 و.دش,رچ وا رب

 واتس ریف
 شی وخ لددا رس

 مسه ملیف یتشاچ هآ دیئادپم املسم
 نااطلس یا رسم رح زا هنحهدنچ زا شراب
 هیغ هتبا) و رهامناک رتخداب ز زا تسا رب هک

 سقد دوبمدنچ و(!تسا هنلک دناشب اهسابل
 یرا هقمو تسا مبعت ( یف رش) هبد و وبل اهدد هک
 ین اتساد تسه هچ رهاما گیم نرب دید
 هکار یتعاس ود نآ و هدنلک مزک رستسا
 بوذدجمتسا هتسشن املیس نلاسدد یعاشات
 ۰ دد رکیم ملبف

 نآ ذا و تسب ی ءژاتباطمكب نا
 وامهناضا اپداد سیخشتدووپلاه هکبنامز

 یوسادمد رمدوشبم رثهب_یعقاوریغ یامایف
 نونچ نتخاس ۰ دیناشک امئیس یاوئلاس

 ۰ تسا هدش ژافآ مه رستشب یئال وصحم

 !یتداعساب هژد هچاوقا و ... مرحنابورهم نایمرد «قشءد دزد
 ۷۲ هرابش

 # ون نیا زا (قشع دزد)تدوصرهب
 امومبتفآ نفس شاهراپ رد هک تسا یئاهمایف
 لا اشنا ومیهدپم نآ تبسناد هوخ رظا الف
 تشادهمادا نآ شب انندپه زا همی هدادش اثرکا
 میهاوخ تاداقتا هحعفص رد ار دوخ هدیفع

 ۰: تهاگن

 ملیف نیا هدهک دین ادب تسب دب نایاپ رد
 تان زتواهشب | دآ هک تسا هدش رایسب یمح
 رشخب تساءدوب نا ربا هتشذگ ردهچن آه مابف
 .تس)دش مد د ناتسب رع رد هجن 7 < اندشا. هیبش

 مادئاب زا سپ ( نوسیچ لب و)ملیف هوسب زد
 رچنم یئاع وبطم هبحاصم كم هک نآ ندناسر

 ه دوطن] )تشادراهظاد دوم نیا رد دش
 لصا ددشکب ورا زهیاهنانساد دنب وکیم
 دندقتسم مه یهورک و هدعآ ناتس ودنه ژا
 نیاژا رک اوهدشهددوآ .دنههب ناربا زا هک
 برعكلامع زا یکی زاامتحا دشاب روشک ود
 روصتهشبیه هک د دادن یلیلد ..وتسا ناب ز
 یبرع دیاب دائآ هنوک نیا هثبمز هک میثک
 ,۱ دشاب

 (قشمد دزد )ملیف هد لابح یه ۰
 ۶ سپلب .سیلر رهلعوبا شقن رو دیا رتهلب
 لب ادفج» سنجهب_ربزوهلاخلدرد نتاسنوج
 دابدن- شق دد یلاچ نول؛داژرپش لدرد
 ناه « الب شقن رد وک و دروالا ؛ یرجب
 تربود و ریفز هداز هاش لر دد ثربلیح

 وجتسج یا رب هک نیل اءالع لررد یرالک
 هدمآق ثمدب شبوداج غارچ ندودناهیپو
 ,هلث وُشیم هدب د تسا

 اس یاهسلد یادادمه دا رثا نبا

 ملخ ناطلس لد دد نماک دراودا
 اب اب يلع شه رد تدناژ ناوپیلب ؛ هد
 نسحلددد ترا وتسا یرال و

 زا یاد ربملیق یارب . اتساد مبظ#
 نومیج لب وملیف نادرنک دا ۰ تنکت رب ور
 تسا نمزفا ماسزبت هدننک هبهنو

 نود وقهد دوطب ۰ مایف شبامن تدم

 «تسا هقید تشه و دانه هیچ رت

 رس هک .تسیاهماف يرس زا يدمد هرد
 هاو اچملک یتاپک زا یکزان لاب رک

 ریلاپک نبا دیدج تال وصجم زر و هو رک
 ووکپم هدبد دابز یت رط یاب دن

 ۷ هحنص



 اعملیف هدنن ر تم زا یکی

 5 ییروصت اهیضمب
 زیگت|توهش یاههنحص ال وعم

 زد روم ست

 اسو

 یئانج یاهلف بلغا و تس لطاب و طلغ
 زا امخا هک یعیدات اب < یوب وک » "ب

 مادک ره«دن |هدشحراخ دو ویل اه یاهیتایم
 دن !هدیدرک روناسیاهقبقددنچدوخ هب وتب
 دروخودز یاه هتحص اپل نیا دد !رید
 رو
 5 یهاک ودوشم .دیدزابس

 « تسا هدش هیپت یاهنایتحو

 م وهتتلاح هک تسا نشخ یردقب اهیالک
 دهدبم تسد یچاشاتب غ | رفتسا و

 رد اصوصخم « هتشذگ یاههدود رد

 قطان نا دودلب

 درکیم رظن بلج اهملیف رد رتشی هک یزیچ
 نایرع یاپندب و زیگن ترش یاهتمسهف

 ناگشیرنه هدربیبیاهیزاب قشع و نانذ
 یرداک طارفا یدش تمسق نیا رد

 اکب رمآ نانز یقالخا

 زا یسب هرخالاب و تساخرپ هژرابب ادج

 سلجمژا
 اد نایچدوناس تسد هک تشذک

 زاب یلکب ملیت -دننز یاهتسق ندیرب دد
 تشاذک )۳

 اواو تماص نادود رخاو

 د وب

 جن هک

 ین ون اف۱۳ لاسدد دابز تانحایم
 اکی رهآ

 رب كرزب یاهیناپک زا یضع لاسدنچات
 هک دند.د نوچ یلو دنتفرن نوتأق نياد

 اداهن " یاهبلف دیدشروطب روسناس
 راچات دهدبم روبع ووسناس

 گی د دوخ یاهملت رد

 ۳ ۸ هجنص

 ۳آٍِ_ِ

 هدتز ءرظاسم

 اب رعو تخل یاهندب ویزاقشع

 فن ناتساد دال د 4 یغابا» ملیف

 وهشو یقشع یاه هنحص رطاخب ملیف نب

 رس هزرابم مات لاس هد
 هعاداملف هدن زاس یناب

 نسحنآ و دوشاس ءزادا هرخالاب و

 یسرکب کی ۱و دوشفرحاکی رمآ

 .دش هدن رب ملیفزا هققد تسی و

 ظاحل زااپملیف یناوهشهبنج نیا هتبل
 لصتلباق ریغ و رضمرایب یعامتج نالع

 اپدف یضعب هک تشاد رظن رد دبا تس
 زین اداهن] هک دنتسه یرگبد تاکت یاداد

 درک

 اب اببلک یناپک ۹
 فلدن ]دا رتشاب < رف ورک ماقتنا> ملیف هیهت
 رد یدیدج هحفص « رک ات تسدوف و تاکسا

 سوما

 یا هن ایشحود روخ ودز نآ ودرک ژاب انسملاع
 كياب ملیف هتحص كيرد رفن ودنیا هک دوب

 دن درک رگید و

 تسد رک ات تسروت هنحص نآ رد

 ,تشاذک یگنس یود اد تاکسا فلدت اد
 زا دریوک ارنآ دوخ هکچاب

 (ملیفناتساد رظن زا هتباا) شیاهن اوختسا
 هظحل دنج زن تاکسا فلدنارو دش دروخ
 « درک لثیب هلباقم دعب

 «لیواسروتکیو» هک یدیدجملبف رد
 تسا هدرک هیهت «ینالوط داظتنا د مانب

 ناتساد نامرهق لد دد <نیئوک ینوتن[>
 یاهدروخو دز نانچ ( دیاربهلسیناج )
 2 مدآ رس یستسارب هک دنکیم یا هابثحو

 وریمجیک د
 فورسناتساد یورزاملیف یویراتس

 - امنیس هراتس

 | ناوج و داک «زات هدنسب ون < نالبپسا یکیم»
 زام] زا هک یدوطب و هدشسابتقا یئاکی رم۲
 ۱ ش نیا یاهبانک دیایمرب اهیشورفباتک

 ۱ ] راب هصیصخو داد هدنتاوخ نولیم

 راطق ۱ ملیف زا لبق < لب واس روت
 ارت مدنسب وت نیا | رگ د ملیف كٍ «ینالوط»
 هک «تاضن تشه ۰ نم» مانب دوب ءدرک
 دشورپ ورروستاس هدادا شار ء! اب مهنآ
  دیورگ فذح نآ زا یدایسب یاههنحصو
 , دشهداد شیاىن ستان روطب ملیث و

 اه هتئسص یضمب زی « دیدج ملیف رد
 |رفآ شیاما هذاجا نایچروسناس هک تسم
  یارسکع دایذ تامحز اب ام یلو دنهدببن
 . مياهد رک هیهتامش یا رب اداهنآ

 . ملیف هداتس < لساک یگب» یا هنحصرد
 ۱ یریث تفه و بلریز یراکیس هکیلاحرد
  نیئاپ اه هلی زا هداپ نماداب دراد تسدب
 3 تاعرح یکدننز رب هوالع هک دیایم
 شنماد یک دای یالزا بلغا زین شیاپناد
 ۰ دن درگبیع ادی وه

 نانچ < نیک وک ی وتن آ ۲ رگیدهحصرد
 ار را ااجباجهک دن زیم یصحش ,کشب یتشم
 .دنکيم لاحیب

 " یابو تسد نیلستاق موس هنحص رد
 شنک هنشاپ ابو دندنبیم ار« لساک یکی
 1 . دننکیم هل ادوا تدوص

 ندید هک دراد هدیقع روسناس هرادا
 ۱ جیاتن نان اوجیا رب هدرپ یور اههدحصنیا
  لصا نییهیورو دروآ دهاوخراپ یدساف

 یک ملیف نیا شیامن هزاجا تسین مولعءزونه
 دشدهاوخ رداص

۷ 



 دیعیاهملیف

 کت ه) رم ۳

 بارخ ار ملیفزا یمیئ ملیف دویژد «رگاس رادرس» دلرزب مکش
 ...) دید رگ اههنحصرارکت ثعاب و درک

 ملیف اناید ویدوت-ا هک تسا اهتدم

 اب رب «دارم»>مایف یارب یدابز یا

 رک ادش امنآ ناکدتنک هیهنو -
 هک دندقسدمه یسداف یاهمایف ن

 هک تسا یسداف ملیف نی رذهب م
 زا كچيهاب نیاربانسو «هدش
 شات شرب هتشذگ رد هک

 تسیث هسبق«لباق

 هب عیجاد ار شبوخ رطن ام هتبلا

 ماگشهملیف یفنمو تیثم تاکنو .
 ایا و تشاد میهاوخ زاربا نآ شبام

 یهاک ] یارب ملیف تاصخشم رک ذب طقت

 :مب اد رپیمناک دنناوخ رتشیب
 ملیف ءداب ود هک یدای زثاغیلبت زا هتشذک

 ۰ تست مهمنادنچ نآ ناتساد ۰
 یلاتشآ یسداف یاهملیئاب ه" یئاین

 ٩۳ نیاندیتشاب « ملیق ندیدز|لبق ۰ دن راد
 رم یدوف تسه مه مارد (دارمچ
 دهاوخ هچ نآ عوضومهک دنن زب سدح

 تساهدش

 دناو

 دون
 موب بلق میمصژآ یتاعد یربو رتخد

 «مد كلام ایو یحاص یلو دن زابیم لد
 و لوب طاحل زا مه هک یدایز دوفن تلمب
 شی وغدقعب اررتخد « درادتردق تیح زامه

 ۰ دزو ایمرپشب هدزوآ رد
 یک دنژ تام « ار دارم هک ادخدک

 زا اردا رم هک دنیچیمیل هلطوت دنببیم رتخد
 9ورس نیب

 هه و دی ًایمرد ارجا هاحریب هئطوت

 ردیلو تسا هدرم دارم هک دننکیم روصت
 وآ ناجهبیندج اهتابساپ و دربمیمن تقیقح
 رتات ودیتدم هکش] زا سب ۰۰۰۰۰ و هتفایار
 رتخد هک دمهفیم « دو ثم راکب
 ۰ ت.ارهشرد« (سک رن)

 تایصوصخ یاضتقاب مه سک رن رهوش
 ردودنکبم تسمو دژاد ربیم دام شیک دنز
 یعارت رثا دو هشکبما رد وخ كد وک یتسم نبح
 دشکمار شوامادسک رن ردبدیًابمشبب هک
 هه زا سک رت ماجئارس و دنفایمنادن زب و
 زا اد نتشبوخ و دروآیم ور هدب هدناماج
 ,دنکیم باترب هوک یالاب

 مهواو دوشیم ءاگ 7 هیضق زا مهدارم
 نآ 3۰۰۰۰ و دژادن ایمهوک هلقزا اردوخ
 !دنس ریم مهپ هدادلد ودنبآ حاورا اید

 < رک اسدادرس> زا ملیف نیا نانساد
 < یدنه » ص وصخب مسا نیا دیاش ۰ تسایدنه
 دوشب بجمت تعاب اهیضعب یارب نآ نددب
 نینچ لاعتب ات اریز دنراد مهقح اقافتا
 + تسا هتشادن هقاس ی زبج

 سس ۴و رامش

 4۴ روطت ۲۰ ملیفاناید یوپدوتسا یا
 رفنکب و هداد جرخ یراک مدنی و گیم
 مایق هبهت رد هک رک اس راد رسو مانپ | ریدته
 ضعخنیبهد هدون مادختاد راد یلاششآ
 یارمد مانب دوخ ملبف یارب یفاتاد
 . تساهتشو

 امنیس هراتس
 جوسیا" )دتدک لد دو دا تسه :سک

 رهورفاسک ون رهوشنآ رمات ل هردادنم ود
 «سگ رت هبادشق ودنایدادو ۰ نا رس قبفر

 ویماح یاسف ]زی و هارمردب لددد قوند
 + ال یا یا واچ

 نایدوطاجاخ داسا اس مابقهدننک هیهث
 فقنا وت ۱«سب رب رتن رود رسلیف ورک اسر!د مو

 کكي اوزا نوصا رب و رکشتحوژاع وم۰ تس
 رویپ رک و گی رتاهرا یداد_ب دصو ياج
۴ ۳-9 

 نایسافآ و گابسونم زبت دواوک دوناع

 «دا رم» ملیفژا یاهحص .د دا زآ تمهو نوزحم یلع

 تسا| رکاس دادرس)مهملین روسیژر
 تبدج؛ملیف نیادرومرو هک تساءدب هتفک و

 + تساهداد ح رغب یدایژ

 دنب وکیمدرم نیازا یدایز ,یاهت اتساد

 اداهن ۲ زا یکی ناک دناوخ عالطا یارب و
 داد رس( دا رم) ملیف هیهن ماگنه:مينکبملق
 حرضب تدارسحیلیخ هثیهدتام رکاس
 نب دود فرطن ۲ و فرطنیا مئادو دادی

 + دی ودیم
 ملسفو مادتیدادربملیف هکن]زاسپ

 و وعب ملیف رداک فصن .دندب هدش رهاظ فیت کن
 زا یلی رد بلطمنیاو هدش هایسه رب ادب

 تاقیقحت زا دعب دوشی هدید ملیفیاهتسق

 نباهوبكدزب+ راد رسمکشنوچ ۰ دشمولعم
 و ناتکی اب و تسا هدروآ دابب اد یتخدب
 هدشن رمانیا هجوتم نا رگیدونآ داد ربیلیف

 * دن ووب هتف رک (كچ وک )اروا مکشو

 یلع ؛زا دنت دابع نآ مهم نانیژاب
 شق رد هدیام مناخادا رم شق رد نوزحم

 . دره

 زا زمدص زا شی ملی حرخدنیوک ی
 نآ رهش زا حزاخ یاههحصو تساناموت
 ویدوتسا دو رد اهش رگیدو نوگیرد

 .تصسامفش هتخاس

 یساآف یاپشیف «ههدتا« دا رعملیف رد

 اه هتسصكي زوم زا رب: مدش هنخاسنونک ان هک

 . دوشیم هدناوخمه یژاوآ دنچ

 اهکنهآ و یفی رشرصأن زاام زا وآ ورنامعا
 ۰ تسا یمالاغزا رب

 4 غار یا و دادی ) اهکشهآ یماسا
 روش هتقک دباب . تسا ( یلالال)وا داهبدع۲]
 .تسا و لس وتال1) و یممج هتسد( راهی دع7 )هک
  کاژاخ ویدو رفج» حرف مناخمهناک دنناوخ

 . دنتسه نایسیدباع
 3 قیقددوطب ها رمملیف شین تم

 . و تابع یاتیسود رد دیع مایا و تسا هقیقد
 و ءدوشیهدادشیاب هراب

5 

۳ 
۴ 



 ۰. .دشرف ویلیم یشاق هارژ]) هک ی یدنم رته

 ندد. ر

 تیویدوتسا دواولاه رپش قد
 دناوتیت دهاو , هک متومزف یک ههک

 نا دداو یلق هژاجانوت
 یویدوتسانیا دیاتدبدژآب | رت یابتق

 یتاع » یاملیت هدنک هیت یتسید تلاو
 ششوک و راکتشپ رنارد هک دشاب ی كرحتم
 ترهش زورما هک یدرم ریذیان یگتع
 رقق ۱۲۰۰ و مدمآ دوجوی هداد یتاپج

 نآ دد دود و ضش یتف صصختمعو شاقن

 مامت و هدش

 . دن هک لوتتم
 دوجوب و رکتبم هک یتسید تلاو اما

 یفاسآب دشابی ابلق عون نیا هدتدوآ
 وا یکدنز رسارسو هدتن راک نیاب قفوم

 دناوارق یاهیلکات و اهتکشزا تس رب

 ققومشزاک رد هک دشتعاب وات اتماقتسا اپج
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 عزوم یکلاس«دد یتید تلاو

 همان تسپ هدادا ردیگل اس۱ < رددوب همان زور

 لغاشم نيازا مادکچیه نوچو دوب ناسد
 یراکی مقاومردد رکیت تمأت اروا یگدنژ

 ۳9 ناوتعب اد یکحضم یاپشاع
 3 هب و دیشک یتالحم رد -

 یکعدد درک تفرگعا رب ارد هک جیردت
 و هناخزیش] انض هک یقاطارد اب ژا راک

 ارب یتداجت

 یشاق یویدوتسادوب زی وا باوخ قاطاو

 .درک ریاد اود و

 كي ۶ قنوم یک اس ۱۹نسرد
 نامرهق هک دیدرک كارحتم یاهیشاق .دص

 اپیشاه نيا یل و دوب (شوک رخ] كي نآ
 لماکت هلوالحارم زونهودوب صقات 9

 ۰ درک ریس
 موسهجردراطقکیاب تلاودس یتدم

 ردوخ

 ریسل | عیرصنرت هکعق وم ودیدرک دو ریل اهم زاع

 تشذگ یابن رقیلاک كشخ یاپت اب ای واهتشدز)
 و دوب رکفت یایردرد قررغ ینید تلاو
 شومهبرمنیل وایارب هک دوب داط نسهرد
 ینسید تلاو هلیغمرد (یکیم)هب فورعع
 11و( یکی وتمترمدجم دعا دوجوپ
 تشادلاس

 مامان اتیو
 ملیف هیبت یارپ هبرم۸و هتخام كرحتم
 راکسوا هزیاج تفایردب ققوم هلو وج

 ۳:۳3 یر

 ؛ یتسید تلاو

 بر
 یعط

 نيا ذا یو ملیف نیرخآ و تسا هدیدرک
 یب تیقفوم اب هک درادمات (نیرتی) عون
 . تسا هدیدرک ورید یرظت

 ینسیدتلاو یزورما یاهلیفتیاما

 ۱۰۲۷ لا-ددیو هک یاهیلوا یابلفو
 فل وادداد دوجو یشحات تواقتد رک یمهیهت
 ق اع )درک هیهت ینسید تلاو هک اریملق
 یاکتهودوب تماص هک تشادمان (ایباوه

 دوب هدمآ دوجوب قطان یاپملیق ءژات هک
 تلع نیمهب و دیدرک رضاح شيامت یارب
 . تشادن یتیقفو نادنچ

 « نیرتیپ » ملیف زا یاهنحص
 دنک یلیخ تاکرح هلوا یاپلنرد

 دوب تماص ملیق نوچنیارب هوالع دوب
 اب یژاب رپ هوالعدندوب روجماهر ۲ را رک
 اد دوخ روظنم اب تسدو تروص تاکرح

 دن امهت,نایجاشاتب ریت
 عورش ینسید تلاو ۱٩۲۹ لاسرد

 ] ن] ساس) هک دومت یئابسلیفزایرسكي هیهت
 نیل وا؛هدوب داوتسا كيسالک تاعطق یوررب
 تشادمات (ناک درم سق د)یرسنیاذا ملیف
 (ربذأم سناد) مانب یاهعطق یوررا هک
 یادص تلعب ملبف نيا یل و دوب هدشهیپت

 .دشلابقتسایدرساب تشاد هک یدایز

 یتسید تلاونامز نیمه نداقم

 ملفهبنابو رروآ دوجوباد (كاددلات د)

 یریگملاع ترپش (لقاع كچوک غرم)
 ملیق ههتلوفشم نآ زا دعب و درو تسدب
 یلالوط ملق نیلدا هک دیدرگ (دیفسقرب)

 . تفریمراشب كرحتم یاهشاه زا
 ملف كي دهاوخی هک یماکتع یو

۳ 
 "نیا هکشیاوک و دنکیب هیهت نآ یود زا
 !یسنف نیصصختمو ناشاقن طقف اد ملف
 کتیا یکی دادنسعود یلو دننیی]

 ی هیهت (كرحتءیشأقن ) عون زا هک
 + دنیامتیم

 یئاهملیف دصرد« ؛ كنج نامزرد
 رتهاتوک یاهملیق تخاسیمتااو
 ارشیب هادنیازاوا هک ار یکتک و 9

 صوت لباقریغ هدومن رشب یعامتجاكنهرف
 یل وصمیاپملیق یو رگید تاراکتب )زا .تسا

 تخاس هدنز ناکشیب رتهتک رشاب ماد

 :هادنیآ رد اددوخ غوبن اپنآ هیتابو

 تابع اهملیفنیا تساهدناسر توبتب زبت

 دداد لاخ یدوزب و (یود بود)۰

 ایددریز رتمدا زه تسی) مانب یرکید
 :( ندد لوژ ) دوپشم نامرزا سابتقا
 ۰ دنک هیهت

 «!هدغ یب یلع» ۱

 هكلم رصان اد ناتساد نیا ۱

 :دنک ی فیرعت
 رزب؛دغ هک نهآهاررد دوبیدرم

 ) ادوا تیسانیتیابو تشادرسرد
 ۱ دن دیمأتیم ( یاهدغ

 تحاران عوضومنیازذا یلبخ درسنیا
 یرفس یدنچ زا سپ هک ی روطعب « دوب
 اعم اد دوخ :دغ و دون جداعب
 خاک

 هتمیاهبنام يم مهنتشک رب ماگنه
 ] یود زا اد بقسل نیا ات داد اققرب
 .. د دادرپ

 دندرک شوک اد
 شفرح اققد

 4 نم (هدعیب یلع) واب دمی نآ زا



 هدن ۲

 شک دزاضر

 ود ربام نیودلک ورت مظعم هناخ راک
 لاکب ژ وه یقشع ملیف كی هیهتیا رب ۱۹:۲ لاس

 و یصوب قشعهسرایردزور دنی]شوخو

 ار دو یردادرملف یاپههاگتسد

 رض یی جن زد و درک

 دب ایم دوجوب اجن ۲ رد ن
 یسلیف هجیت ردو درب

 یاپمایت نب رتچب زا ی
 مد .هتعاس لاصب

 ملی نیا یقشع حودندادناشت یا رب

 یاپکتد نیارب هوالعءهتق رراکب یداب زهجوت
 ین وخ رب یناقهد یابی زیک دن زو كنشق راسب

 ز یل وهدیچی ناتسادنیاح رشیا رب
 3۳5 لس ارگا ی یقع هح تعرقح هک

 باذج ناکشب رثهژا هتسدکب و رتمهناخ راک
 اهنآ ساررد هک درک باختنا ار دنمرنهو

 « یلجتاریپ ؛نالاتتومو دراکبر زاناوتیم
 دربمأث سیراشدیسو ول راک ودنو وب |

 تعاجشویلایز ردنابلاتت و« ودراکیر
 هدکهدزا یکی رد هک ت

 یک دنزوکی زکم یاه 2
 ان | وجمایتدع۲ رس

 ۲شحب رفتاهشن ودنکیم
 < داتف رک > هک ین | رتخد سکعیوررب هک ت نیا
 اد اهت] و دامن مسدلیپمدن وشیم واقشع
 دوشیمیلجت | رب قشعداتف رک یا وادنک هرخسم
 هک تی هداوناخز|یلجن اریپ رکیدفرطزا
 ینمشد هدراکب رءهداوت اخاب تساپلاس هن افساتم

 تیاهنی هکتیاایرقن ودنیا ودن رادتموصخ و
 یبجع هصصعم راچد دندنمقالع دتاکیب
 مد وعیم

 ۱۳ 3 < ناسباکربررتو
 تخسد و رم رامشب هدکهد بجت ی دا و خ
 زا و یتاهد رتخ د كي هک ول راک ودنو وب | هتفب رف
 ش رم كي هب التسمنیضزد ود وشیم تسمه وس هی

 كي هک وب روتی و ردپ اما دشابیمحالعلب اق م ِد 2[ سا اق غ
 تفلاخمیشع نیا اب تی وک روزوافنتم مد ۳

 رتخداب اتدنکیم روبجمار دوخ رب و دزرویم
 یو هقالع درومهج وجیپب هک ءابجت زای

 ؛دب امن حا ود زا دشأممت

 بو و سیراش دیسنیب قشع یل و
 تسادرک هر ودشو رف ینب رشكب هک نوناج
 ارز دشابم ما وتیدایتشحوو سرت اب
 تخسوكاس زاب واک كيرهاوخ سی راشدیس

 ی ۴ هرامش

 مه دعناتسا ن هرس

 وی
۵ 

 ناخو ابیزهشبب رنهششیئاف نه« 
 دناهد روا دوحوباریگت د مامتملیف یاری ذیلد صقرو زاوآ دنجو

 هوریم رامشب «ور مموس» .ملیق هشپ رنهییرتابی ز« ول راک ودنوویا»
 دوخ رهاوخ قشع زا هکینامزوتسا ریک
 یاهقاطا زا یکی دداروا دنکیملصاح ع الطا

 درادهدیفع | ریز دنکیمیت ادن ز |شدوخ ل زنم
 ظوفحم عامتجا رد یعقوماتشرهاوخ ماقم

 ادن امب رتخد وا هک تسا

 رقن ود |دناتسادهسنیا نتس وی مهب

 هک «یلکیاتیئزوژ» یکی دنتسهرادهدهع
 < رتسوف نامرون » یم ودوتسناتسادهدنب ون
 هک درک ناع دب اپ ودشابیمملیف نیا روسی ژرهک
 تسدب تشقفوم دص زد دص رفن ود نیا

 ها دن امت دو

 یل ودوریم شی چی ودتب ملیف ناتعاد
 ك < یتیم رس زد ق ودآب ساخش!هدعكي ی امت رنهیدو زب

 زا رک رهیداشو نشج هک
 ۰ دنکیم هجوت بلج ددنب یبث رب

 هجوت بلاج رایب یاههنحصزا یکی
 وک رک هزوخ ترارح ریو یلوت اسا سقر

 رهاظكابس زاب واک شقن ردملیف نیا رد هک تسا

 هک تساس,واشدیسصت ریرگید ودوشیم
 - حروف هکیاگنهارتیخ حود

 ؛دنکیمدوددوخ ذاتسا كيدزت
 تسیحوزاب ماردولمكي < وریرءوس» ملیف

 یقیسومواهزا وآ اب هاگبءاک نآ نایرج هک

 شددارب ك

 ملی تققح هدینمب دروعیمس یتایز
 ۱ رود هک تییلف هکلب دور داشبلاکی زوم
 یلیخ یراکمه یئسوم و قشع نآ رد
 دت راد رگیدکب اب یکیدزت

 ملیف نیاحیهم یا هنحسز رگید یکی
 یاربنابل ات ومودراکب ز < ینام رهق »تایلمع
 ۰ شاسی لجن |ا وب شا هفوشعس ندیسر

 نووباو نابساک و یروتبو یشعهیضف
 تسا تسهایب ملیف نیادد اتبست ول رک ود

 دیس یژابتشع ملیف تمشق نیرت جیپم ام

 دشاسم نوسشناج كيرو سیراش

 . زادنراعیلف نیارگید ناکشی رته
, ۲ 9۳ 

 وماک .ساموت ۳ : 2 ناسا ویروس و ینیمح نز لوزد ی وه ات
 لدددران رک تروک «یلجت؛مب

 ژاب وات
۳ 

 لدرد

 رد ک نییماه رتلا ودرخالاب وءدکه ۳
 ار دوخ لر ناساک دوو ذقتتم ردب لر

 تیقف وماب و یب وغی
 4 زتتبعو كاج ملشنیا هدننک هیهن )۳ 9۳م

 فرض او هققد ۳

 دتم ارج

 نآ شیان تدم

 نآ هب یل عهجدد دلا ره رچکی نشوم هلجم
 ادب قق ومنونک ات هک اپت] .تساهدشءداد
 هک تسشا رب ناخهدیقع دن اهدع ملیف نیا

 1 «تسا هدوبت رتایژ نیا زا زک رهوکی زرکس>

 ۱۱ هحفص



 !یرا۵ ربهلیف وید وتسا
 ز ان «هدبسر
 تیریدح رص.ت

 «ملیق تدرا > " یزادرلق ویدوتم
 دن هوم رق ی حضوت م زال هتل.

 ترضحنیآیرادرملف یوبدوتسا هک ت

 ٍِ تسمراع "لاو
 زا یشیدرد مهاو هسوده-ناطا كي

 یوابأات تب هفاضاد رپش یاب یاهتااخ

 93 نصب رع
 او تایم بس هتشوت نآ گودرب
 ووتمو روتک ژو رپ و هباب

 نابز دنجب ویدوتسامس

 تیداتسم ونتآ
 نارازه و دادریلف و هی رته و
 ( ؛رگیدزیچ

 هدبنشنو رس زا شو رق هعات زور یادص]
 تاعالطا . نارمت تنی -( دوخم

 ناهیک
 ندنشد رحم هد دنا رودب هزات یات

 اد یزیمور كتز شورف هماتزور یادص
 درو ایمرد ادصب

 هتفدردشو انب زا لیبس یلعوجكي
 هاکشیپ هب دشابیم ویدوتسا نابرد هک
 ادیب روضح فرش وبدوتسا تیریدع

 دنتیم
 همان زوركي ورب ..؛ربیاه] -ریدم

 ایدمب یا هظحل و.دشحراخ تمدخشب) ریگب
 (. دوشیم دراو همات زور

 نوبرق دیئامرقب : تمدخشیپ
 هدرک پاچ اد امیهک ] مئییب : ریدم

 لابند و هدرک زاب اد همانزور هلجع اب)
 شادپ ناهآ ۰ (ددرکیم دوخ یهگآ
 كدرایدادرب ملیق ویدوتسا (دنا وغیم) مدرک

 دنسب دوخ یابلبف رد تک رش تپچ ملبق

 درادیدوف جایتحا هشیپ رنه یون اب وهزیشود
 ..هزورهه دنناوتیم نابلطواد

 اجتیا
 مد نیتم_و بدومیلیخ دیاب وت هشیم ضوم
 هک |دلگشوخیاه رتخدواهمناخو یبیاورد
 دروآدنهاوخموجهاجنیاب مان تثیارب هک

 .ینک یلامتها :نم قاطاب
 نوریب ) دوشیم تعاطا

 نوهگیددسب زورما زا بوخ

 تمدشکب

 . (دوریم

 ویدوتسا یتسار(یلاحشوخاب ) : ریدم
 وهلاف مه هییوخ ناکدبجعمه ی ادربملیق
 مداک ورس هگیددعب زورمازا .. اشابت ممه
 نسبا لگشوخیابنزو اهرتخداب شاهبه
 حبص .. وو هدنادبش دمی نیا زا ..هرهش
 - ووهدناررمع .. وومدنآر

 وئیماد كنهآ هک رفنکی توس یادص)
 [دوشیمهدینش دن زیم اد

 یادص را..دایم اب یادصءوا
 یا ص)..لگشوخ رتخ وب هک همولسم شاب
 رک و دن ولم ۰.( دوخب کیو رت ای

 هکیلاحردیلت رک فلژ ولوکبز كي)
 لفب ريز یک وک نوقاما رک كيو هحفص كي
 (دنکیژاب !دیاطابرد دراد

 ویووتسا دیتعیب ..وله - ولوگیژ
 ؟ تساجنیا ملف كدرا یرادریلغ

 بز( ءدز تی هنات اب)
 ناب رق

 منکیع ضرع مالس « هوا : ولوگیژ
 «نابتشوب شومم«متکیم < هتنازءرب >ارءدوخ
 هازسدنپ« و دم و زاو[ وصقد نویماش

 اهتابایخ یئامیپ
 یشیامرف بوخ .. متفوشوخ : ریدم

 ریدع

 بشم| هک یهک ًابمجادهلب : ولوکبژ
 زا هدنب ویسوم هوا .. نیدز همانزور رد

 نزوصرسكيهزادن اب هفاقو وم ..دق ظاحل

 .- ومدادت یق رف «۱زتالوی رامو اب
 لتم مهامشیادصرک | ..بوخ :ریدم

 . هب وخیلیخ هشابنوا
 كتاد ود زا شیالعف هتبلا :ولوگیژ

 ابول وگیژ) دیئامرقب هظحالم. مرادن ادص
 ابشیب هک دوخ هک رود و كشخیادص

 ندناوغب عورشتسئ یردنبغالا یادصب

 یادصنیا ناب رق نیدومرف هظحالم (دنکیم
 هلیلآ لثم .. تسا هدنب یدواد هرجنح

 . تسا فاص

 مات [ یلو

 نم ؛سقد ظاحل زا اماو :ولوکیژ
 لوق اشباما منک «نامیلبموک > مهاوخبن

 و كد مامت اب فورعم یویتللاو هک مدیم
 بوم مههدنب هکیچوک تشگنا شزپ
 ۱۹ ۵ ء وابماس۹۵۳٩۱نامرهت؛دش دهاوخن
 .. و اپیسار

 ریدم

 . .هآ :ریدم

 مدوخ یاعداتابت |یارب و : واوکیژ
 هظحالمناتدوخنالاو ماهدروآ قد هحفص
 وهدرک ژاب ادنوفاما رک ولوگیژ) دینکیم
 و ءدش یرتش ست دلوفشم هحفص كنه آ اب
 (دنکیمدنلب ناب !دقاطا كاخو درک

 اد نوفامارک تیئابصع اب) : ریدم
 هدنب نیدادن تلهم اشاقآ هخآ (درادییکن
 هشیپ رنههبامالوا من زب ادمدوخ فرح مه
 نوتفایق طقفاش یناث رد ميرادحابتحا نذ
 ره دیئامرفب دینادیم | زنالویرام هیبش اد
 وال دا« بوم نوتادستقو

 »۰ مشچ مخت یود نوتمدق ..اجتیا دیرای

 وب دیهاوخ ام یقشعیابلق لوا هداتس
 ۷ ( دنکیم نوری !درلوگیژ)

 1۳ یادی دشیراتفرک بی. ریدم
 .وو) هشاب لکشوخ مت اخ كب هکب دنیا مرظتب
 ین و ابیاههقب هکلاحرد رقنکی و هدخ زاب
 یالاب ات اد ویاشءالک و هدزالابار دوخ
 دراو تسدب ریت تفه هدبشک نیئاب ینی

 1 ( دوشیم
 ۱ الاباهتسد..تک رحیب - درا وءزات
 یک ی ۰ یی .. نم ۰- 666( :ریدم

 ...مورر..ادن ..دن یزیچ

 اب اهتسد ..تک رحیب متقک "درا وءزات
 .(ددنخیم) منکیمشیت ۲ الاو

 .« مدرک یزاب ملد دوب دوطچ
 .دیس رت یلیخ ۹ لثم

 1 ۱ دهیم  یلامبانج +
 ژد ار هدنب ردب . دوب و

 .مدشیم كرتءرهز متشاد ؛ نیدرو]
 یگچب زا ناب رقهدنب دا وءزات

 .متشاد یدابز هقالع یدزد وییلپ یاه
 مدرک یدزد هبترم نیدنچ هقالعتدش زا
 ! مدش مه نادنزوسیلپ داتفرک

 هنسحت لباقاش (:)دادمتسا : ریدم
 ۱ ..اما

 . مياهمليف هک مدیم لوق هدنب :درا وءهزات
 مه < فو سا راک سیدوب و یاهملیف زا
 . هشب رتكانتشحو

 و ره هللاءاشن) میرادن یسیلپ یاهملیف
 فلطل .درک میهاوخ ربخ ار امش میدرک سوه
 . هثن مک یلاع

 -.۰ ناب رقهدنب سرد [ :درا وهزات
 هامهسودامش ..داوخیمن سرد7: ریدم

 . دن زپاجنیاب یرسکی ًاددجم رگید
 (دوریم) ظفاحادخ + تا

 ف ژهب دادیادص)تمالسب یا :

 ۲ رقاب تسدب هیراد زمرق یسابل وءایس
 (دوشیم دراو

 ءمالسمدوش باب دا :زو ریف یجاح

 !نکالاب وترسمدوخ باب را
 یدنق زب زب مدوخ باب را.
 3 یدنغبن ارچ مدوخ بار:
 ۱ ات ءاقآ (تیتابصعاب) :ریدم

 ,رادربلیف ویدوتسا اجنیا تنمادپ
 رتشاوب



 تر سس نوبت (ووییو نااط س
 لع مایا یارب هقباس یب

 اب[ نتعانشد اساما هبسانش یاشح نت
 ذک ی هقباس اداهن۲ ننخا

 س !امیا ب هدکن لطاب رصتلای هوداب رد وخ با وحدب »رب ۹

 7 هلاس یاههغابفاءاش اد ناکتس رتهمب
 نوچ ودپنک قم طرش هوخ یار ابهک متکی دامتشپ ومید 2 ,دشات مهیاءداسنادنج ری رعاظاهف رد شرابلاس هکبووطعنآ

 درنک ع ورشالاح»+ ( هع رقیب هتلا) ناک دن ربّزا رفت هسهب مجت,را.شود باوج ! دبی نان ربک یریچمهام ره اوج زا هکنلب هی زادل
 ای و هرصک و هزیاچهسژا تستدابع هقام

 یف و رسم و شوک ژاب هچب یک دوک زد-۲ هنابق هک نز نیا تره هد( ناخ
 وطن ارهشدقد دادلاسیس هکشپ |ابالاح دو ی( ادلیک )ملیف .دوب لخ دم ذرایسب

 یدک اکب زو» یاه ۸۶ ۸۵ رتش

 نا رو هب طوب رم زیت یمع نیا هدنک
 تساادتسرد و اراک ل کا و مدش رتشیب شیت اط,شام| ,دنام.ت

 7 هم|واو وخ راک مهالا-.د هدرا هزار اکرم ..تسایناسآ راک وا نئخاذش . تسج تک رش ۱دی راک ممالا ۶ وسپ ناگیپ ته یاد رد مزورسما . یلاکیژوممایف رد ۱۹۳۰ لاسباذهممتسا ..-یمهزاپ | دنان رها دباقش ریششكون اب ود اس و دی ( 1 1 7 اهجنأت ژمامتبویحم ۱۹۳۵ لا- رد( : وا قوم ۲ و سکع نیا ما ردیاهملیف رد وا سصت هک نیااب -۰ ۱۳ مرا 1 اعا تس کی  1 ۲ ۳9

 ۶ ؛تساهدر 7 تسدب ار .تساهدش ناغق و ابیزیاهداتس دوشم رهاظمارویاهملبف رد رتشب داکسوافورم«هزیاج اب ودنونک انهدینکد  زبن نولک | .و درک یزاباد(یام لخم) مابف هک تسا یلاسهنچامادب عرش ره*حواپار شرس (كجل)و تشز هنایقب-م لاسدرخ هچب رتخدنیا ۱۹ 4 ع لاسدد-۷ راهنیآ یسبلب و یمانج یا درس٩ 1
 1 کش 3 ۳ هر ۱تیر امش



 هوش رن تشن,نآ كم ره

 4 هراتس تب بورغ و

 دن|وتید ار هتفر

 زوصحمود نیا ناد
 + دشاسم

 باقت و رهاظت هتوک رهزا یلاخ هک یرته

 دوویلاه ددمتم نان ادرک راک نایمرد ۰ تس
 یم یدتمرنه تیحر هک دنتسه رقن دنچاپنت
 و دننک تماقر «ردلباو یلی» اب دتاوت

 اهتسدناتشگنا عوبجمزا دا ۶۱ نی

 «هداتس كي بورغد ملف هیچ یا
 راکسا هزئاج ردلبا و یلس هب ۱٩ «لاسرد

 كي تالوصحم نایم رد اضاو اریز
 دوجوب یرتااهنابک دناام یرسو تخاوت

 رد یاهژات و بلاج تاکن هک دوب هددوآ

 ریظن یئاهلب هبتاب زی لق اهلاس
 «فعاضمتمارغا و < هنف دت

 هک دوب هدرک تبیان «دوطارب ۳ دم و

 رهزا شی هنارکتبمو هزأت ی

 . دهدیم تیها یزیچ

 رد۳۲٩۱لاسرد ردنبیاو یلی 1

 ی ایست تسیدانس ناواعب تنوسماراب

 اب ۱۹۵ ۰لاسات نامرت ۲ زاو دش ماد ما

 ودنباو درکیم یراکم» «تک ارب زا داچد
 هک دندرک هیهت یددعتم یاپملیف دنمرنه

 +۱ رکتبموهقباسی رنهزا ی .ادوش مادک ره
 دوب اپ

 هک  اکیرعآدداو ۱۹۳۳ لاس لثادا
 ؛دشیم بوم نازاسلیف بک نامزنآ دد
 یم همانشب امت طقف راک ناوا دد یلد دبدرک
 لاسدد تک ارب زل داچ كيکب هکنیااتتشوت
 تن وماداپ یناسک یسد نادرگ راک ۲
 همانشبامن رگیدکی یراکمهاپ رف ودنیاودش

 اب نآ ملسیف هببن هک دنتشون یدنچ یاه
 ردلیادیلیباب شی ادرک داک و تک !رب زا داچ

 بس ۱۴هحنص

 یوم >تسس] هژات و رب رکن

 ریظل یئاهملیف ناوتیم اهن[ نایمزا و دوب

 هك-ب دو« رادهگن اررحس>اکچونت و
 . درک رک داد «یجراخ هبشت

 ۱۹۰ ۰۲نوژ؟ ؟ رد « ردلباو یلی>

 و دش دلوتم شیرتا تضشاب نیو رهشرد

 هدرب رس اکع, رمآ زد یتدع شزدام نوج

 یئاکی رمآ مسا كيهک «یلیااروا مان دوب
 اوز
 یژزاص تعاس هناخرک كب یلیب ردب

 3 رک هاگ راتشک كي هب لدبمآدعب هک تشاد

 داد ماجعنا شّنطومرد اردوخ تالیصحت یلی

 تخادرب قوقح ملعلیصحت« مه هک تدمو

 همانژزور هب و دش درساد راکتازا دور اما
 لاسرد راب نیلوا و دیدرک لیاشم یزاخت ۱ ۳ ۳

 تسا

 «هنتکیزورمد رم ملیف همانشی اش ۸

 ترب ودو ارث" ملبف هک تشون نلرب رد ار

 ینآ سبک رد روپشم نادرک راک «كامدوس

 ۰ درک هیهت «انوا > یتاملآ

 تعاب ملسیف نسیا عوضوم یک زات
 نأتس 3۱۳۱ لاسردو دیدرک یلیی ترهش
 سیسو تشاکناد «ءاک [ راک لبما > ملیف

 «دیلپلن > ملیف یوبرانسو تفرسب راپ هب
 تشادهدهس شدوخ زبن | دشت اد رک راک هک ار

 ویداد لبتاد تک رشا؛ار ملیف نیاو تشر

 درک
 رد اک-یرمآب دورو زا دمب

 تکارب زلراچ قاقتاب تنوماراب ینابک
 ش.د متشه هچوز فورمم ملیف همانشپامن

 نه تیققومو تشوناد (۱۹۳۸) ییآ
 دنمرنهود نیا لی وط یراکمه ثعاب ملی

 زا دنتدابع اهن[ یدعب یاهلیف .دیدرک

 )۱٩۳۹( اکچونن (۳۹٩۱)بش هبن
 هتاخ.وركب ه۱۹۳۹(۲)یبیجء یک دن ز هچ

 رحس ؛(۱۹4 ۰) ریخ رب نم قشع )۱٩۹۰(

 ملیف رد كنیل رتسانج و سالگ ود دلرک
 «دل رزب لاوان راک »

 - امنیسه راتس

 ۱۹۱) هتف ۱۹۶۱(۰) دادیگن ار
 ٩ ۲لاسدد۱۹۳(۰ ) هرهاقات ربق جنب
 2]رف > یویرانس نتشوتاب ردلبا و یلیب
 اب یلانج ناتساد كي یودزا «فعاضم

 اب یاه ملیف تسناوت < نیک زیبج»
 مریگناپیرک هک یلاذتبا نآ ذا اد یئانج
 ۲ تراسمم و دشکب نوریب دوب هدش
 راک هک درک تباث ملیف نیایناد رک راک

 را تحت هک یتیصعشابو تسیلاعر
 هرمب اپ دوویلاهرد ؛دریگسن دارق دوخ
 ۰ تسا هدراذگ دوج و

 > فورعم ملیف تشون رس
 پهب نائدوخ اد (۱ع۵) 4 هتفر تسد

 ,رتپب ردلیا ویلیب ملیفنیا یا رب "دین ادیم

 هو ملیف دوخو دش هتخانش ناد رک زاک

 (لاسلوصحم نی رتچ نا ونعب زین نآ یوب
 نآ دد یزاب اب «دنالپمیر» و دن دش
 ز رد قوف ملسیف و تف رک راکسا
 نی رتهب ناک رهش۱۹ (*یللساا نیب

 یدةنم نمجنا و دش یقل-: یئاکیرمآ

 و 6 هتفد تسد زا یلیطءت > كروبوبت

 یفرعم لاس لوصحم نیرتهب ناوتمب
 ۱ ردلیاو یلیب تیقفوم نیا هاکچیه اما
 ب رد هک یهاد زا ادوا و درکنرورتم
 ۰ تشادن ژاب « دوب هتفرک

 ,زل داچ و ردلباو یلیب۱۹۵ ۰ لاسدد
 و دندز مهب اد دوخ یراکمه تکارپ
 وات راک ) ملیفین ادرک داک و هیهت ی اهنت هب
 اد سالک ود كرک كا رتشاب (كردزب
 «تفرک

 ب یبلاجو هدنزژپیت ملبف نیادد
 همانزور نآ و هدشیف رعم نام رهق

 ههجربخ هیهت یارب هک تسا یهیست رپ یب
 اراذگ ورف ینلاذد چیه زا شاهمان زور

 یارسب و ۳

 یا هزاست بلطم



 ۱ رهشنن اب شرنهو هداسیئابی زاب طقف رث رتانال
 هک اثیس ملاع یابیژءداتم رت رتا

 دوخ ناوح و هلاو ادیت

 نادارزه لد شدادادخ یب
 رس رد هتخاس رخسم | رربپ و ن تشد ۳۳

 العاک مدوب یناوج رتخد هکب

 یلاجنآ زا و مدوب هدرب
 متشادیمتس و دار رتاتویکس

 ًامتیس هداتس یژزور مدرکیم وز هع.رم

 ردا ریز دون ددومبب نمیوزد۲ نیا

 و درک تک رشفلتخم یاهشی امن دد هسردم

 ناخ دو زا یاهظحالم لباف دادمتسا

 ورو«نمیلابیز هشیمهیف رطزاو مدوب هداد
 قح نم ودوب نداوج دهم و شاتس

 رع رو اد نسخ هداتس لاجخ منشاد

 ۰ ملادورپپ

 هخیه متفریم ها نابایخ رد یتنو

 دن وشیم هريخ می وسب اهدرمهک مد وب تب

 و رکت تعانق ندرک هاگن رابکب

 کنیم میوسب هراب ود و

 سج رطاخدوخ یئابززا نم یدآ

 دوویلاع هب رطاخ نانیمطا نامهاب و مدوب
 تبقن وم زمرمه اهنت یئابیز رکمیل و مدمآ
 ؟ دوشیم

 متشکيمابن ایایخرد مامت ءامداپچ نم
 هسرب رهشنیا یاهناروتسر و اه هفاک ردو

 دروخ رب نم اب هک یناسک زا یرایب و مدزیم
 یسک یو دندوتسیم اد میلابیز دن د رکیم
 ۰ دریذب یکشیپرثه هب ارم دوبا رضاح

 -یتادرک رس ءام جنیزا سپ -یز ور
 و مدوب هتسشا _یش و رف ینتسب هژاممكي رد

 او

 ه دات رل

 سید «ماسن» هک مددوخیادوس وینئ-؛
 هدرک لغش یاضاقت نآ زا نم هک یسناذآ
 و دندش هژانم دراو رگید رفنکیاب مد وب

 قیفد «مات» دندمآ نم ف رب تسارکب

 وا هک مدیمهف و هرسک یفرعم نیب اد دوخ
 نیودلک ورتم هناخ راک ناریدم زا یحب
 + تسا

 یناجنآ زا یلوءدش راودیما یمک»د
 یعیبط هشیمه مدوب هدرک دسهع دوخاب هک

 مدوخب یعونصم یاهتسژو اهتلاح و مشاب
 .مدرک تبعصوا اب مایت یک داس ابیکن
 یتامدقم یاهشیام]آ یضعب یارب دش دار
 یلاسشوخ زا شن , مورب ویدونسا هب
 , متشادن باوخ

 یاهداس شیارآ اد مدوخ حیص ادرف 1

 هدژزسدح . متفر ویدوتسا ف رب و مدرک
 دو وبلاع شیادآ نسب یابند رد هک مدوب

 یفرطزا ودرک دهاوخ هجوت بلج یک داس

 - رامش

 4 امنیس هراتس

 حووخ,یتسط یاب ذ کا هک مدرک یی رگف
 رتهب مشکی ملف < نادنوادخ > خرب اد
 , .تسا

 -ملیف من دوص زا فاتخم تاپجزا»
 نم زا فاتخمیاه این اب ودش یدادرب

 ماست مراک یتقوو دیدرک یدادرب سکه
 دما یلو مدوب هدوسرف و هتسخ المک دش

 . دوب هتشادهگنیوق ارم هبحور تیقفوم
 هجبت رظتنم و متفد هناغب ویدوتسا زا

 .مدش شیامز ۲

 هک درک نفلت نمب < مات» دعب یتدم

 با اهتا .تمسق ریادم < نت و رم تا

 . دنیب هب ام دهاوخیم ,ناکشیی رثه
 تساد مدرک ژاورب میوگب رکا

 < تدا> نائا رددمب هقیقدحنپ , ما هتفک

 هفایت اب .مدرک یفرعمار مدون.ومدش رضاح
 ارم تروصومادنا دوخ دفان نامشچ و یدج

 اب ژاب .موربهادیمک تفگ ودرک ژادنا رب
 « متفز ءار یشتدنچ یحیبط رایسب یتلاح

 دانی اقاتا فرطکی ردو دشدنلب شیاچزا

 یلدموربهاد و هدزک وابتشب تفک نیب و

 ءوشعاب یمک كيهک درک شهاوخ اب نبا
 مسه ادراک نيا. مک تک رحیرتشی زان و

 مشچومداتسیاوا یوربور متشک رب ومدرک

 هچوا زد متاک رحمنی « ات متخود شت روصب
 ودادینک رح | دشرس .تسا هتشاد یرثات

 تسب شقن شنابل رب یزیعآ تیاشد دنخبل
 تنگ و

 نادازهزا هلک و د نیا «تسن هبو

 هدرک نم زا نیریاس هک یدیجت ونیصت

 /دیس رب یتف و۰ دوب رت شژزا رپ و رتهب دن دوب
 زا یکی دودنهاوخم فک تسیچشدوصقم

 رک هوشع رتغد كي اپیلیق
 ژاهک هنهدب ناشن !دینابیز

 كي تدامع یولج یاههلب
 رگبدودب ایم نی اب هدکشن او

 یلو دوشیسن رها ملیف رد
 دود وا لتقیور ملیفنأتساد

 فن

 هاثوک هچ رک هنحصنبا»

 تداهمیاهتم نمیلو وب

 مدرب راکبنآ دداد مدوخ

 نادرک رک هک ووطنامه و

 تکر ح اب هوب هداد روتسد

 موشع ریاسوا اب یاههجنب

 متسئاوت ؛دوبمزالکاپی رک

 ؛دننسا وخبماپن ] هک ار یرتخد

 تیاضرو ملک مسچم یبوغب
 ریدم و نادرک راک رطاخ

 ۰ مدوآ تسدب اد ملی

 تقاب هارزیهآ رارس
 دیدرک نآ تعاب كچ وک یاد رثه نیا

 شوما رفدووبل اهنادن وادخ هاگتسدرد ؟

 نسب یکچوک یابلر زی اهدمب و موشن
 دنهدب

 «قشاعیدت 7 > ملبن رد یدنچزا صب

 درکییژاب ارت ۲ لوالد ین ودیکیم هک
 اجت۲ دد ااب و دنداد نب یکچوک لد

 ژاومدادناشنارمدوخ یگشیپ رنه دادمتسا
 هک[ دشژاب میا ربءار زگبد دخبهب نآ
 و مدبسد مدرک یوزرآ هک یافب هرغالاب
 .مدش امنیس«رانس

 تسین یفاک یئاییز
 یتفو دی وگ ی < نن ورب تدا >

 وا یمابیژ .تشاذآ مهق نمناتاب رت رتانال

 یفذک یلابیز یلو درک همخ ارم نامشچ
 هناخ ره یاسورریاس ونمهک یزیچ ۰ دوب
 .دوب « یلاییژو رنه» میتساوشیم

 ةمايفرب شیامزآ هدجع زا وا رگا
 واتشگ ی راکیی یتدم زابدباب هک دون كش

 در کیمتمجارم شد وخ رهشب الصااب
 مضننک ه ریخ وا یتابب زهک تسا تسرد

 اهدرم تف ری هادناخرد تفوره و دوب

 زبس واب ندرک ءاکن رابودو دابکی زا
 یابیز میتساوخ یام هچنآ یلو + دشین
 ءدو رنه ابهشیمآ

 «انال»,یدنمرته هبا وا یاهشیامز۲

 هم ورش تقوتون نودبامودرک تباث اد
 یرتخد < ون رتات ال و ءرغالاب ومید ومن تاغیلبت
 و نارتخد زا رسفن اهن ویلیم دوبمم هک دش

 قشاعمم زونهوتف رک هارق ناهج نارسپ
 ۲۷ هحفص ردهش .درادناوا رف هتسخلد



 كي رتهد ین اتسپل

 » جیوکنیس

 هوا هدنرب

 ۰ لبو ییدا
 كروب ویت رد

 ابا رفع

 دش هدراذس؟

 لوا بش و

 رد یردق

 زیگنا تربح دامآ سم
 ۲ حرغب هکنيا زا لبت و« ل

 1 رک ذت تسمزذال می زادرپب ملیف < دوتسا د

 ام زا < ؛ یوریم اجک > ملی هک دشماحد زا
 اواپ تدوصب تاعالطا همانزور كن داجاف

 مسا هک «دوطا رپما یاپسوه> سیلب نادرک

 3 هک قحلاو دوشیم حردا تسا روبجمیماظن و

 اوخ پاتک _همجرت ردار بلطم دلت دش هلخ [ادن»

 - تسا ادیمدرم و

 اف نیا یدوجو تلع یار هک

 ا3 ونوسماس» ملیف هرظتنمهریغ نیا یاشاسع

 ۳ + « درتم یناپک موجه ملف
 هدندوبهدروآ

 دن درک قرفتم (ایژل) داکادوبد- (سوک رام ) رولت تربور

 یتفگنهجراخم دودشلابقتسا نیاتلع 1

 -اجک و ملیف یارب ورتم ینابک هک دوب
 دون هدش لدحتم م:یوریم

 !لسن ود هدافتسا

 « ادینکف اب نا ریشدزن |رنایحیم»

 نیا« مودیدوطا رپما رو[ ناقفخ یاضفرد
 نیا اریذ دنتشاد قح مدرم هتلا یک وه « دوب كرم یوقان هلازنب ادع

 رد هوکشو تپباو تمظع ظاحل زا ملف
 را زه نارا زه یارب از تشحو و كانفوخ

 و داوغتوخ روطا رپما نورن ..۱ یحیسم نابلاس دیاش و تشادن هتءاس امنیس ملاع

 ویت ه ریو درنگ لاس دوخ هانک ندناب یازرب

 تنه ملف نا راخب قیقد روطب شتآ یافطا و (مودرهش ن
 لوپ (! لاید نویلیم دمتنه) دالد نویلیم نایحیسم ماعلتق روتسد مدرم

 هکیناک قیرطنیدب
 ینی ریش دوخ رصبت لباقم رد دننساوخیم

 دوصقم دهاشم دنسرب الاب تاماقسو دننک

 یداشرس هدافتسا ودن دیشک شوغ] رد ار

 . تساهدش قرصم و درک رداص ار

 دن درب

 لق لاس دازه ود رد ارجام نی

 خب داتهک دی |هدینش دبال . تسو

 روک ذم لثلابرض ًاقافتا ۰ دوشب

 شت ]یارجام و دیسد توبت هب

 ؛نایحیم ماعو لتت و مور فوخم یزوس

 وتنرک دوخب تقیقح تروص رگید دابکی

 یاههدافتسا یرگید هدع خی رات راک

 یاسر هعفد نسیا اذم نادر نالک

 نایداب ددیاج رپام نیودلگ ورتم یل پک

 دندوب هتفرگ اد رصیق

 رالد نویلبم تفه
 داب نیلوا یارب ۱۹۵۱ ربماون رد

 -اجک > مانب نیودلگ ورتم دیدج لوصحم

 هدنسیون دوهشم رتا زا سابتقا ٩< یوریع

 ۳ تاافتدم ی
7 



 ناپچ یاهداذاب فارک

 و درک هدافتسا بوخ

 یتخود ی يقح الماک ملیف یاب
 هدهخهب اچ هابل «رادرببلیف زا بک رمیدا

 رادهناخ نانذ نیصصخته ویدادا وینفنانک داک؛اه هی
 رد ینایلاتیا ی اجنامه دد ات داتسرف ابلاتباب ار ۴

 نآ رصات رس ۶ وب عوهرب یلصا ناتساد هک

 لوحم درک

 داتشه زاودش

 هچراپد رای داره
۰۰ ۳۴۲ 

 سال تسد

 نانکیذابیارب
 ریاس.دنتخود ره

 وتسیدهو نازاس ر

 روکد و دندش ابل

 ۱۵۰۰۰ :زا دننرابع دش هیهت هک یئایشا

 هرز( ۰۰۰ دوخ هالک 4۰۰ ۰۰«شفک تفج

 نامک وربت ددع ۲۷۰۰و

 نابحبم رانثک هنحص هیهث یارب
 زاسومیک ام تاری- : مور هاگشیابن رد

 نآ دد ناوتبات دش هداجا ینایک فرط
 هاخدور یودرب و داداجار رقن رازه یس

 هکیقوماتدنتخاس یکحتص ودیدجلپ ربیت

 روبعنآ یود زارگشكل یهایسرفن ۰۰
 . دشاب هتشاد تمواقم دناوتب ۰ دننکیم
 شاق یدایز هدع ناغتاب داجن رفن ۰

 دهدم یدادلدار نایحیم « نادن زرد یراوحس رطپ

 ۳ ۷ مرامش --

 - (هی وب )نافالاشیرتاپ

۱۳ 

 (نورن) فونیتسوارتیپ
 میظعیاه روکد هیهت لوفشم مابت لاسود
 میدقمود تمظب یرهش دن |وتب ات دندوب

 نوچ تادامع نیا نیئزت یارب و.دن زاسب
 تشادن دوجو|عابشا یفاک هژاد اب اهءهزومرد
 ءایشا همطن نادازه یشایلاتبا نادتمرنه
 نایمنآ زا هک دنتخاس هقبع ءایشا لکشب

 هیاره۳ ۰ یراک تنمهبارع ۱۰ ناوت یم
 نادسش و. ۰ الط ب7 ۲۰۰۰ یزنرب

 توهام رتم۲۰۰۰۰ زا زواحتم و هرع

 تاناوح هیهن یارب . درپمأت ار شرف و

 ملینرخ ۲ هنحص تپج جایتحا دروم یثحو

 ینابک تاناویح صصختم؛ نوسرما حرج
 اقرتآ و ابودا رد رتمولک ۳۵۰۰۰

 یاهک ریس زا ریشدده<۳ات درک ترغاسح
 : لاهرب زا یشحو واک ددع ۷ « ابورا

 بساددع ۵۰: اقیرفآ ژانومیم ددع۷

 رتوک ددع ۸۵و كرابناد زا دیفس لیصا

 دروآ تسدب دفس

 نانکی زاب
 هیپت» دشایپم تامدقم نیا هکیعقوم

 نآ نادرک راک و ۰ تسیلابیزماسملیقهدننک

 ودسندخ الاتیا دداو یورول نیورم

 دویددع )۰ هک اد یلصا یاهلد تیدوق

 تسقزهغاس اب ودنمرنه ناشی رنه نی

 هحصكي رداهنت نآ رفت را زه تسی هک دندرک
 ؛ دندش رهاظ

 هدشاب یم ریز را رقب ملی یلصایاهلر
 سوک رام ) لد دد < رولپ تریود و

 ۲۶ هحفص رد هخ



 نایب وک اه ژرز یاق۲
 دوخ تالاقهرد نونک ات هک اه -۱

 اش میتادیمت و مياهدزناج یسایس بلاطم

 یسایس یاهعوضومام تالاقمر» هن وگچ
 ! مياهدشن هجوتمام دوخهک دی|هدید

 زین ام هلجم نلاطم و رابخا - ۲
 جراخ یئامنیس تالجم نیرخ۲ زاهشیمه

 دوشم سابتقا

 مه اپملبف داقتنا دوم رد -۳

 | 5 راک دو تیپ سس 7 : رم ال تفت :.دارک
 میتسه «دننک داقت|هکلب میتست هدننک

 گارسب مه یک عطوم ت
 املد دردژا اش رک ۱«تسا هلجم ینشاچ

 , دیدوم رقسن یداهظا نیاچ دیتش|دربخ
 هلااشام اضر یاقآ۲

 اشقیفد سکع ام یتتو دینک رواب

 یلیخمیدرک اشابت اد یرکسعدصم یاقآ
 دیاب یناوج نیلچ ارچهک میددوخ سونا
 یارب راک همدقم رد هک تامیالمان یضس زا

 تن

 دوشدرسل د؛ دیًایم شیپ یتسود رتهره
 دنشابیم كن ژوتف مه ناشیا ام هدیقعب

 زایکی دداو دنن | وتیم یب وخب هکنيا مهو

 ربص دیاب یتدم اهتنم « + وشباه ویدوتسا
 اممالس . دنآ شیپ یبسانم تسرفات دننک
 دیتاسرب ناشیاباد

 ررحم نژیپ یاقآ
 حاتتفا یاهحفص نینچ هیت رد- ۱

 . درک میهاوخ

 هدننک هیهت وننآدرک داک نایم قرف - ۲
 دهاوخ حرد هناگ ادج یلصفم هلاقم ردزیت
 .ِت

 امنیس یاهالاسرد ناوت یمن العف -۳
 دادشیامن هتسجرب ملیف نارهت یاه

 !دوولاهرد 6

 یاد ون دیشمج یاقآ
 ملیف دد یدوزب یمیطمكلم رصان -۱

 دهاوشیزاب «نینوخ زوروت » مانبیدیدج
 هک

 هلجمكيدزن هیتآ ردمیدادلایخ - ۲
 . مک یکتفه اد

 نیا زا ادام مینکیم شهاوخ -۳
 ۶... نوچ دی رادب روذعم هسیاقء

 . میدادت یعالطا -
 -یب» ملیف دد «داشفا لرتط» -ه :

 تشادهدهمب اد «هدازمارح» هجب لد«ءاتپ
 «یمیبط»یلیخ هک دنراد هدیقع اهیضعبو
 سس هچفص 2

 ! درکیم یزاب
 تشاد یسایس للع -

 ناب رانج . م یاقآ
 حیحص یمین هلجمب تبسن ًامشتاداقتت|

 زا تروصرهرد ۰ دوب هناتسودریغ یمیت و
 یفاکشوم ا دام بلاطم تقد نیااب هک یا

 .ميدشنونمم و لاحشوخ رابسبدیدوب هدرک

 جح.ه یاق ۲

 هنابهص و مرک یردق اشیاهقب و

 فطا هعهنیا زا4 وگچ میتادیما
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 روب هل ا نیع دمحم یاو۲
 همادا و راشتنازاام هک دیشاب نئنطم

 هک دوب

 رکتشت تیحمو کت

 اب نیقوشم |ریز دش میهاوخ درسلد هلجم
 .میداد زی زع ناک دنناوخ امش نوج یتبحم
 روشن اد نایاق] یدنمرنه نیب هسب عمان
 ایش دوسخ هدپعب زین اد یعیطم كلم و
 ۳ میداذکیم

 یچدا و یلع یاقآ
 امهلجم دال ومعم امنس ناتک_زاب سکع

 اهیشورقباتت یضعب رد یلو دوشم پاچ
 . تسا دوجوم زین نان آ یاهکع

 یزاب یملیفدد ناساس كي اب؛ریخ-۲
 ملیفهداب ردهک یک ره کم: تضاهدرکت
 مه یملیف رد دیاب امتح تشون یزیچ اه
 ؟ دنک یزاب

 یعولط حریا یاقا
 یقطنم و اجب رایب اش تاداهنشب

 هدنی[ردهک میداد لایخ دوخ زینام و دوب
 شیبزا شیب ادیناریا ناگشیپرتهو اهبلیق
 ء)رنیازا ومین اسانشب اهیجراخ و نایناریا هب
 یمهس دوسخ یموپ یامنیس تفرشیپ رد
 . میشاب هتشاد

 اورپیب نیسح یاقآ
 راداو اد ام امش هناییبص تاکیربت

 رکشناشتبحم وفطل همهن آ زا هک دنکبم
 رب هلجم نیا هک دیشاب نئطمو میامت
 دهاوخ ماود قاس یئاملیس تالجم فالخ
 تفای

 تخب كين مظاک یاقآ
 تروصب هلجم دلج یور پاچ الوا

 نارهتتاعوبطم نایم دد هکنانچ «یگتد
 ؛تشاددها وخن یفطعل رگید « دداد جاود
 رایب هچو دنتسه هقیلسوراکتب| هنشت مدرم
 قیوشتراکتبا نیا یارب ادام هک یصاعش)

 /وژیام ناک دنناوخ زا دودعم یاهدع
 امیاه دلج یود تفارظو یئابیز
 . درو[ دیهاوخ

 هلجم رتفدب رصعزو رکیینات

 ۳ ۱ مینک هرک اذم اش

 . یلغاولاخ ورخ یاقآ
 ًاعقاورک | « ریزع تسود

 2 هشبپ| درنهینعی دیوشب هشيپ رنه
 ان دیشکب تمحز دیاب یلیخ «هیهد
 اویمم.دینک نیربت و هعلاطم؛دینیب هب
 هلاس هدفه ناوجكي ایند یاج چیه
 هل اطمو هتفرگن اددرخ ملیید یتح
 دوتساب « درادب دیب رثه نف رد
  رن سکچیه زا نیاربانب« دنهدیمن ءاد
 1 دیهد همادا اددو تالیصحت و

 ء رذه و ملع تیح زاو رتک رزب یتقو
 ورب اه ویدوتسا هیلک رد دیدش رترآد
 ۱ .دوب دهاوخ زابامش
 . هدب روش .م (۱ مناخاپ) ۲

 عفم رایسب امشتاد اقتن | و تاداچنشیپ
 شادشزراام ظاحلزا هتفریپب ودر ودوب
 اانیسدیدج یاهكينکت و هلاقم ان
 امژادنا ات هک دنمهفیم یناسک هتبلا
 و دنشاب انش[ ابنیس راک تامدقب
 ی رتهداس نسیا ذا نآ جدد هک دیشاب

 حسام

 ارضخ زی ورپ یاقآ
 یاس زا سکع نآ

 .دوب هدش سابتقا
 ا رض لیاج ریم یاقآ

 مود ۳ رد 0 ۱
 ۲ , دن هدروآ

۱۸ 



 تفلک ندرک ناولهب « درک دتلب نیمذزاار
 ن] رچیم روتکیو یاجب هک هنحصن

 ۳ دوب یر

 درکیم یزاب ار

 3 را ناف تا هد پاچ امتیس
 یا امثیس دیقم یاهباتک یرص كي یدورب

 میدا ودیما هتبلا هک مث هلحم

 3 رک زره مهاش هداةتسادر وم ۲۳۳ مانع هوا
 مضو ورس اه ویدوتسا هک
 «دی و رز رد نادیمز۱« دناهد رک

 نی رمتدایزو دیهدب هعادا اد دوخ تامل اطم

 دش دیهاوخ قفوم اماسم« دینک

 یحود لداع یاقآ
 یگتفه هلجم هااشنا هیآ رد -۱

 دش دهاوخ

 ملیف كدزب یناپک٩ دوویلاهرد-۲
 ورتمبزا دنتدابع هک دداد دوجو یراد

 تن ومآراب- رث دا وناددا رب

 مه رگید یاه ویدوتسا یضعب هتبلا

 یاهیناپمک هلیسرب ابن یاهملیف هک دنتسه
 دوشیم شخب دوک ذم

 !س هزبش ود
 ءاضما احیرص اد دوخ همان ام

 دیهاوخن تفایرد باوج ام زا دیامرفت
 یاضما دش هداد رک ذت البق هکنانج. درک

 رکا و دنام دهاوخ ظوفحم ناک دنناوخ

 ناشداءهتسم یاضها اب دنشاب هتشاد لیم

 ۰ تفک میهاوخ خساپ

 یدادس دان یاق

 مادقامه یقرش ناگشیپ
 دش دهاوخ

 راکماک كنشوه یاقآ
 تاساسحا رد ابش ۰ مرتحم تسود

 شی اجن]ات و دیاهدرک ولغ رایسب دوخ

 باوجنمهمانن رکا دیا هتشون هک دیاهتفر

 مهاوخ یا زح همان ار ایش هلحم « دیهدن

 دود همانب خساپ مینک یمن روصت ! دناوخ

 و هحفص تفه دودح رد ۲ امش زاردو

 راک امیارب تسا شیقن ودض بلاطم ژارپ

 ناگ دنناوخ هحفص دوبمک اهتنمدشاب یلکشم
 ماجنا اد یراک نیئچ هک دهدیمن هزاجا

 رتفدب رعءز) و ر : دیشاب لیام رک |. میهد
 اد دوخ باوج و دیروایب فب رشت هلحم
 رصتخم ار دوخ بلاطم هکنيا اي دیونشب
 3 او را یح هک بیتک هسالک ورت
 دوشن عییضت زین
 د.ا-ز رما رف یاقا

 زا ۱۹۵۸ لاس رد رادکنفتهس ملیف
 ودش هیهتریام نیودلک ورتم یناپک فرط

 ۴ هدامش -

 ناو هب ناریادد هک «سیراش دیس

 « تسا هدش هتخانش دنءرته هصاقد كي

 -رتسک را هتسدو ملیف رد یزاب ابآریخا

 ناش هه اد دوخ ریظن یب ر « رته م راطق

 ملیف نیا را لبف هک و رتم یتابیک و داد ژنف با ۲و رتم تاک ۱

 روبحم دوش لئاقوا یارب یشزرا نادنچ

 اتس نآ _مسا
 و هک .تسا «نوسیلآ

 یژاب

 رلیمنلک تنش

 رک یهاوخ پاج سان مق ومرد مه

 هیهن یعالطا یسب و یهاوخ دوخ ناریا

 تساپملف ناک دننک

 یا هصاقررتدنم رتهوا

 ود یدک نج» اب یو نونکا و دادن

 «نوداگیرب» مانب یگندلاکی زوم ملیفكي
 ملیق نیا اب دنیوکیم « تسا یژاب لونتم

 ورتمكي هجرد ناک راتسهباس سیراش دیس

 ی

 ۴ زر تاجر - <
 دع دهاوخ" هدوزقا نآ تیق رب هحبت در

 نا دادیرخ مه امش یتح تدوصت۲ ردو

 دوب .دیها وعت

 زوجهچ رگید رتنیگند نب _ه

 ذیها وجیم یدلجتشب

 ؟یاقآ

 .تشدتمأت حد درداش «ةاک زا هکب ای7

 همان دوبتوخ لتاال دیا هتشون همان امیا رب

 اشاب مهام ات دیدرکیم ءاضما اد دوخ

 میوخ ابشآ
 یاشما اب هژابود ار دوخ بلاطم

 او ات دیتسرگ ام یارب حیرص اوج ان دیتسرف ام یارب مس

 میهدب ار



 نا رهت یاه وند وتسا

 راگن رب ۰ س

 اس ریدم ( ناب روضاحاخ راساتاس
 یلویدوتسا هک داتما رعفب ۱۳۲ ۹لام ردان اید ۶ وبد | هک داتفا رکن

 زاکب و هدومت حاتتفا زپجمو یفاک لئاس واب
 ندرک یلعع یارب و هزادرب یراد رسلق ۲

 یولپبءادراهجرد اد یلحمدوخ روظتشا
 زاک زا رب ! لی زا یداب زرادقم و هتف رک رظت رد

 داگتسد:یوتیاهروتک ژورب ؛ اچ نیشام ۴ 1 ۳
 -ملیقیاهنیب رودع[ ون نی رتپب زا هل سکل وب ۱ عع ی رتملسم ۳ ه یاعنب زودء رخالاب وادص طص

 اب تسا ناسلآ یزادرب شر فس رز

 دوشن افتکا ابهاگتسد نیبیب یوام) ء داد
 هک داد شزافس اد یرتشی لئامو مهژاب و
 هازردمه یرگیدرادقمو ء "سر اهت[ رثکا
 «كيتاموتا زا وتا ربال ناوت ی هلمجژا و تسا
 ژاتت ومو ادص طبض و پاچ تلماک یاههاگتسد

 ارت 1
 لاسردهک دوش هتفک دیاب عوضوشاو

 یولهب«ادراهچزا روب رم یویدوتسا یراج
 نوک | نوج و تفاب لاقتت | ان ایدامنیمبچب
 ود زا شیو تسا كچوک و كنت زآیاج
 ینیمز « درادن یرادربلیف راک یا رب وت ال
 هناما یکیدزن ردمب رم رتمرا زه ۰ تحاسب
 نب رتلماک اباتدب رخ (یولهپ )نا رم*هداجرد
 یاهوبدوتسا یضعب اب دناوتب هک یلئاسو

 دنیا زهجم ار اجن []دنک ی ءارب یجراخ
 تروصب لواهک ویدوت-!نیایلامتددقا رب ز

 یدارقناروطب ابیرقت نوتک او دوب تک رش
 اه ویدوتسا رياس زا شیب ۰ دوشی هدادا
 هوکچیهزانوک ات ملیق اناید ریدم . تسا
 یویدوتسا داک تفرشی یارب یلام تشذک
 میصت مهنیاژادس و هد رکنیداددوخ دوخ

 هف رصب تسد قب رع نیا

 یگوجهف رصهک درادهدیقع

 رد ءاگچیف دداد

 اریز دن زق یئوج
 راد ربملق زاک رد - فارما نیتچمه و
 یدوبان تعاب تسا نکممو هدوب طلغالماک
 (نایدازآ ژرس)هکنانچ« ددرک ویدوتما كي
 «یرنهیاه راک > ؛یراکف| رصاابدوب تایدزف
 هدسر ون یویدوتسا نیاهحتاف یلکب دوخ
 دناوخب ار

 یاهژادنا ات نوچ ۱۳۳۰ لا رد
 دندید هدامآ ملبف هبهت یارب اد ویدوتسا
 ژرس ) هک یتویدانس زا و ,دش راکب تسد
 ناوناب تک رش اب دوب هتشون ( نایداذآ
 و ؛ هرهز (دیقف تي رنه) رایک اخ ههوصعم
 مانب اد یلیف یوجاوخ و كن راس نایاقآ
 یروسیژر هک دندرک عورش «ءاسن لک»

 تست باخ 6۵ تا

 نت

 ملیف اناید وب وتسا

 فنک هیهن تسا هتسنا وتن بوض ملیف كم زونه هک یئویدوتسا نیرت زهبم

 شا هیهت ریدم و (نایدازژآ زرس) دوخاب نآ
 تی ریدمهک تست اددیاباض)دوب ( داساناس)
 راساناس دوخ | دملیفات ایدیابملیق مومع هیهت

 ۰ (دراد ت-درد

 یامتیسود ددهانکی بی رقروب زم ملیف
 یاهامنیب سس ودشهدادناشن كراب هان اید
 دیدرک لاسرا اهناتسرپش وموسومودهجرد
 و دوب ۱۳۳۱ (ءاست لک ) شیامن خیرات
 ۳۱۷۳۰ ذا ینمی ینالوط ریخات نیا تلع
 هاررد هک دوب اهنیرودو لئاسو ندیسرت
 . دوب هدنام ك رک هداداو

 هک ویدوتسا نیا مود ملبق ضوع رد
 نآ ودید رک مامت ههام*تشادمان (تشک زاب)
 روب زم یاملیس ودرد بش ۳۰تدم امجمه
 . دش هدادناشن

 (نایکیچاخلث وماس) ۱رملیفنب !یوب دانس
 یروسیژر ارنآ مه وادوخ و دوب هتشون
 ۰ درک ی

 هدیاه؛یلیقع نا ون اب ملیف نانک یزاب
 . دندوبدازآ ۰ و و نامرآ ۰ ه نایاتآ و

 نیا زا هک دوسپ یاهمان رب ود نيا
 شیابن و هدمآ اهامنیس هدربیورب ویدوتسا
 هدش هیهت هک یلاپملیف اماوتسا هدش هداد
 دهاوخ هدراذک اشابت شرعیب یدوزب و
 دش

 روسیژروتسی انس هک «دارم» -۱

 « هثیاع»ملیف زا یاهنحصرد یهانپو هداز حارج

 امئیس ه راتس

 -یزابو تسا یدنه مرکاسرادرس» نآ
  نایدادو « هدیاهنا ون اب ژادنت راب:نآ نانک
 . تمه « رادتسود جربا « نوزحم ناباقآ و

 ۰ نوتوو دازآ
 انایدیاهامنیس زورون همان رب ملیفثبا

 ۰ یاهملیفنب رنج رخ رب زا یکیو تساكداب و
 .دیآیمرامشب یناریا

 . ژا هک یژات روی ررد ارن لصفم حرش
 هنیهرد مياهدرک هیهت اهامنیس دیع همان رب
 دی امرفیمهظحالم هدامش

 . ةراب رد زین دنچ یاهیلک تسا رتهب
 یارب < رک اسدادرس» یی ملیف روسیژد
 ۰ میهد حرش ایش

 ناتسودنهرد هک تسا یناک زا ید
 زا و تسا هتشاد لافتشا ملیف هیهت راکب
 زاو دشابم نف نیا هديیبفو دداو دارفا
 مقاد لاسقتسا درو.میلیخ هک وا یاهملیف
 مان ار« هفظوو و« قشاع هناخ» دباب هدش
 . تالوصحم نی رتهب زا یرخآ دی وک یبهک درب
 ءدوب نانسودنه

 " نارباب دنهزا نوچ (رک اس دادرس)
 انایدویدوتسا لئاسواب تف رک میمصت دمآ
 دوخ هک یلوبدانس یورژا یملیف « ملیف
  نتسباب نیا ربانب و دنک هیهت دوب هتشون
 هک دومن (دا رم)ملیف هیهت هب عورش یداددا رق
 . دنهدیشیابن دیع دش هتفک هچنانچ

 ۲ هرامش



 زا یروسب ژرو وب دانس« (هشباع)

 حرفناوناب نانکیژاب (نایکیجاخ
 ناباقآ و ثیمم « هدیخرب ؛ یلیقع ؛ رم

 نایدوصمو یامدآ ۰« هداذحارج
 یاهدعو هدیسر رخ آب توت | لیف ی
 هلبود لوفشم نارهت میقم نایوسنا

 هن دنتسههنارف نا
 * زا

 ؛زب نآ زا هبک
 دوخ دوشکب شیابن یارب ارن]

 رب الو دم و
 ردشیامتیارب هتباا) تسا هتشک هر,

 ردهنما را هدع هک ناتباو هب دوسیاه روشک

 ینمدا ناب رب دوب زم ملیف

 ( تصاداب زاد
 رابب یدبک ملیف ( محازم خم

 یوب دانس ( نایداژ] ذرس)هک تسای

 شون | رن

 هدبم

 یاتآ و هدیخرب وئاب مایف نانکب ژاب
 یناکیاب رد هک نب | لم ملیف نیا ودن 2

 هاو هکی رول اریذ هتفرک ۱۳
 ویدوتسا و هدمایت ردبآ زا یب وخ ملیف مبا هدینش

 !دهدشیامنارن] دشک ی تلادغ
 یلعزا وب دانس( یک دن ز یارجام)-

 كنعوه اد تسقکی یدوسیژر و یدهاز
 مشتحم لا ترصن اد رخآ تقو یسواک

 ۰ دنتشاد هدپمب
 هلاژ و یهاثی حرف ناوت اب نانکی زا

 ۰ دنتسه نوزحم یاقآ و
 تالوصحم ری اسزا ملیف نیاد و ریم روصت

 ؛تسیراتس اریز دشاب رتلاج ملیف اناید
 اتتهزادناات نآ نانکیزاب و نادرک رک

 دننادیو دنتسه دداو دوخ راک رد یدابز

 درک دباب راکچ هک

 ین امتیس هدانس
 ویدوتسا تسیل رد هک یدمب یاههمان رب

 ووشیراد رپدغ دب اب و تسا ملیف اید

 ملف اناید وبدوتساهک تفک دیاب البغ
 یهبطع كلم رصا اب یا هلاسکب داد دارت

 ملیف ودل لاکی نبا فرظردهک هدودن دقمنم
 اد وا هک یلیفنیل وا المف و دننک هیهت وازا
 مان )رک رظن رد نآ دد یژاب یارب
 اد (هایسهسوب) ای (نینوخ زورو ) تقوم
 (نایاقآ طقف ینمی) شیاچ ژابههک دداد
 ,دنته نامرآ ,هو هدازحارج سورس

 دن |هدشن مولع« ژونه ملیفنا ون اب
 د رادلبم یعیطم تکلم هک تسا یا

 دوشیم هتفک هک ملیفنیادد رتدوژ هچره

 ًانض دنک یژاب درادیبلاج ناتساد

 (یدافصتیل بوقعی) « رصان مابقف نیم ود تسا
 یاهلا ویتسف یا رب هدش هتف رک میمصت هک دشاب
 هک یطرشب هتبلا « ددرک لاسرا ی لاتیب
 بآ ذا یجداخ یاهروشک ردش ابن لباق
 هد اب رد

 تسعا دریک تروص راکنیا هچنانچ
 یفارک وت انسنفو نا ر ,:اروشک راغتفا
 راک ههاوع ام ناوج

 تسا ةهاترب رو هکسیرگیو ملیف

 زونه لومعم قبطهک دشاب , یدبک دیک
 نآ نانکیزاب و هدکتهبهت نآ یارب یماف
 وودی اش ودنتسه « اد وسول اب و ینحمدجمیاق ۲
 یدادربلبنلوفشم اقءنیا ندناوخعقوم

 . دنشاب هدش ملبفنیا
 هک دننک ی اعداویدوتسا نیا ناریدم

 یاهویدوتسا نی رتهبذا یکی ملیف اناید
 یناسک هدنیابن دنیوک ی و دشابیم ناریا
 یدنچ هک لانش رتشالاسدوبن وب یئاکی رمآ

 « هدیاع»ملیف زا رگ ۵ یا هندبص رد تی نامرآ « رادتسود

 بسوی ک ۳ مراوش

 شب

 نیاهک هتشادراهظا: دوب هدعآ ن نارپ ابلبق
 یوبدوتسا نیرتنیفدو نی رتلعک ویدوتسا
 ۳ در

 |دویدوتسا ن دانک را« هلافم هیناخدد

 نانآ یرنههپامودوجوب ملف كي هبهت هک
 یفرمم رسبرع ناک دنناوغب درادیگتسب
 . مینک ی

 راساناس :ویدوتساریدمو هدننک هیهن
 زبن !دانایدامنیس تیریدمهک نابروطاجاخ
 ۰ د زا دهدنهع هب

 ه فیاوتام سیروب : اهدادربلیف
 یوروش یلاها زا ودره هک یکسشچی زرژ
 رگید طاق و یوروشرداددوخ تالیصحتو
 . دن امداد ماجنا

 ادص یدنهع
 . كي رتاه

 كي رناه :پاچ سدنپم
 ملیت راک ردانضهک دا وت|رب ال سدنهع

 درادتسدمه یرادرب

 (هانلک دادربلف) کاعاو

 ککبلاو و نایکبچاخلت وماس:زا ژاتن وم
 کبلا و:ادصقیبطت سدنهم

 ینامنک :دومیرک
 تکسرون سدشپم : روستا رک

 نایساغآ
 ساسح ۲ ژارتبت
 ریز هدن ژاون و هدن زاس زاسکنه7

 . یدلاغیدپم تسد

 رد ٩ هدیامرفیم هظحالم هکی روطب
 هک .دنتسه یناک ویدوتسا نیا نانک رادص

 راک رد دن راد هدقع ینفو یرتهظاحل زا
 ناوت دباش یلو دتشابی دداو ناشدوخ

 زا راساتاس هک یراظتتا لباقم رد تفک
 یمپم راک دنا هتناوتت » دداد شیاپملبق
 اعدم نیا دهاش نیرتپب و دنهد ماسنا

 ویدوتسا نیا یاهیلیفزا مدرم لابقتسا مدع
 . تسا

 ونایسوصهنک دوک

 یناسکه دع هدنیآ رو هک می زا ودیماام
 نیادد؛دن داد ادیزاسلبت تقایلامقا و هک

 یجواخم ربا رب دد+لق | الائد وش رثش ویدوتس1
 «دوشیفرص ویدوتسا تفرشیب یارب هک
 هچوت ددوم هک دنزاب ؛اپملف دنتاوتب

 ۰ هریک زا رق مد رم

 ناب ذژ تسی هب نونک ات هکبرثا
 نوبلیم95وهدش همج رت یج راخ

 دناهدناوخ ارنآ رق
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 ف
 سا



 4 تار اب

 اجت ] رد هک |رهتورسملاوما و دادیم همادا

 7 نور
 هک یئاباب یلع یا دیت ادب مها دنیا

 هک تتنلآ

 یئاهدربتسد ر هوالع

 مهتکلسمنارسو اعلخاب ندرک مرن هچیو

 تسدزا « دن زبم هک

 ملفةتسیتدآ ندناس» یارب و تسیت لفاغ
 !دنکیم داذک ورف یلععجیه.۱ (هرتخد)هب

 موحرم شا وا ملیف نامهدد ۱ اب یلع

 یودهک یمودملیف مهظاحل به یورو دش
 هدیمان «ا ابیلعرب» دش هیهت هنیمزنیا

 رک |هدنی رد هک دوربمراظتناو تسا هدش

 یئاهمات دوش هیهت و" مماب یاپ,لیف
 دو اباب یلع « هعیتتدایو «هوند ریظن
 یهورگ بچمت درومدیابت بلطمنیا ودریگب
 اد نازرات یاپملیف رکا اریذ دوشمقاو

 بیجع دایز دید دیهاوخ دیدواب رطاختب

 ابرارق

 ۰ تست :رتنیدب؛دوب نا تددرد رتشی را
 دجنک ) :تفک یمننآ لباقمدداب اب یلعات هک
 اب دوخیدوخب دد( نک زاب
 رد (دنیاررددجنک ) تقک یمق

 مه رک او دش ى ۳ ودتک رشاب هک زا
 وقشعرسارسو قربو قدزرپ یاههنحصاب زک رهیک ۳ اره کت

 ۰ تسا هدش«+اس !دروخو دز

 زا یمک تسد زین ملیف نیا ناتساد
 تسیانآ هصالخو درادن یلوا

 ملیف زا یاههحصرد یسترک ینوت و یدول رپ اپ « توب اک نا روس

 ۲۳ هحفص

 ت

 ۰۰« اباب یلع رسپ

 بد «یفرش» ماین
 یدولریاپو ستیرک ینون

 هد

 0 زارادتسود یارب رگ 5
2 

 رب ماظت هسردم یوجن اد

 ۶ با یقی- مساب)یقرخ یاهروشک
 >یپ ملیف ندید ماگنه

 از تحن (میدوذعم نآ رک ذزا یللعب
 7 دریک یدا رق دزد لپچ

 ید یها ره و وجک جو شردرم

 رصقب مان هسددم نایوچ

 خیداتردو تسین یعیدب و هزات
 دایز ارنآ رگثاظت « دوویلاه

 ۳ تع رهزآ هنکدرک ادی
 تاب

 اژپ سکبت رف سالک ود) دابتیل وا
 لاهنوج « موحرم زتت ومایدام دعب و

 و دنوویا وزرپ ودنوج«دلیا ولت دوک
 ةورعم و رهاظیئاپملیف نینچ رد
 رف سالک ود دوخ دناهدومن بسک
 رب هک «دادنب زد» ملیفرد یزاب
 رهش نانچ هب ؛دوب هدش هیپت داب

 ...دوب هدیسرن هیاپ
 ینوت نونکا تدوصرپ

 نینچ رد یزاب اب یرول ریاپو
 تن هک دناهدرک ادیپ یترهش
 ء دن | هتشادن

 و ین وت < اب اب یلعرسپ » ملین رد
 !گدول ربیاپ « «اباب امشاک» شتت رد
 اک ناذزوس « «ارذع هدارزءاشو

 اگه وشسلیخزا یکی «!الات»
 یفطصم لر رد «دلونیر مایلبو>
 ا: شقن رد عروهدلارج > « اشاک
 یه دوخ شقن رد «مورکن۲ سیدوم»
 هدن ز ملیف نیا دد مودراب یارپ هک
 :لدرد وکسالب نوتل هرخالاب و تسا
 .دوشی .دید

 دان ول ملیف هدننک هیهت

 اتتساد « نامیون تدوک نآ دوبیژد
 : دلارج زا زین ویداتس و
 ۰ ۰ تسازمادآ

 ب زین ملیف شیامن تدم
 دشابی هقیتدجنپ و داتفه



 ست ناگشیپرنه یفرعم

 نمود تور
 نی رتناتف زا یکیدورماهک نمودتور

 یگدن زكيد ورم رامشب دو وبل اهناگشیب رنه

 تداوح اب ماوت هک دداد یرجام رسارس

 ۰ تساهدوب یرامشیب
 تی تالسمزا یکیدد۱۹ ۲ <لاسدد تور
 زانمودتود دداموردیدم] ابندب نوتسوب

 رامشب رهش نبا بونج كريس نانک یزاب
 لوف شم زود تدم مامترد نوچو دنتف ريم

 ناشرتخدب تقوچیه « دن دوب كرس ردیزاب
 هاک كي دشنام زین واو دندیسرین تور
 دیبا وخبم كريسدد اپپش دشكرز !وردوخ
 و بآوسخا (ین ویفا)نا ریششرغ حیصاتو
 ًابزت اهزوردوب هدوبد یوزا اد كاروخ

 نادرک رساههچ وک دددوخ نالاسمه زا هدعکب

 تراپمدوب هدش كرزب كريسردنوچ و دوب
 دوب هدرک ادیب ۲ نتخادنا وتاچرد یدایز
 زا ادتقبس یو تمسقنیارد هک یروطب
 فقرطز| تپج نیمپب و هدوبر دوخ یاقنر

 هدش ( شک وئاچ رتخدب ) بقلم شیاقند
 ودسر دشرنس تودهکن ] زاسب ۰۳! دوب
 شرداموردیدیناسد نایاببادناتسرید هدود
 یاریدندوبهدم] كنتب وا تسدزا رگیدهک
 سالکب دنیابن اب رس زا [روارش هکنیا
 و هنداتسرف كيت زلس یویدوت-| صوصخم
 یدادرا رق كيت زاس صالک نیا نایاب اسب
 درک دقعنم یواب مینو لاکی تدم یارب
 هادندرک زگب طقف تورتدم نیادد یلد
 هکسنیا یوزد] و دوب لو-فشم ویدوتسا
 ادیلرو هدمآ رد فطل رد زا وااب كيت زلس
 ؛دن اموالد رب هشيمهیا رب دنک راذک اد یدب
 زیاجا دویدوتسانیاردندن ام رتشیب نوجد

 هنأخ راک وا تسب رب تخراجن [ زادادن صیخخ
 طورشمد رک دقمنهیواب ید درا رقتن وما داب
 تدمودیامنتلوب یاضافتتقوچیه هکنیارب

 نیا یارب یناجمو ژاتسا ناونمب لاسدنچ
 راد یتدم هکن] ر|سپادنک راک ویدوتسا
 رد ادیکچوک لو درب رسب تنوماداب هاخ

 ۴ مرامش

 راذگاو واب (ددادمشچ داره بغ ) ملیف
 رگید ملیفنیازاد نمورتودیل ودندرگ
 نیدب و دنک هدافتسادادرارقنیازا تماوعت
 هناخراک نيا اب اد دوخ داد دارق تهج
 وک - تک دا هناخزاک عارسب و در خشن
 .. تر

 هناخراک نیارد نهودتودملیف نیل دا
 دوب (نایربم ماس)ملیفددیکچوک لدیاقیا
 (ءرجنپ)ملی دداد یرتک دزیلدنا زا دعبو
 راک ملیف نیا هیهتما-ته دند رگ راذگ اوواب
 1ریذ دوب هدروخ رب یک دز بلکشی هناخ
 ردادملیف نیا یداد رای هک دندوب روبجم
 اجن] ردو دنهدمام:۱ كروبون تسپ تالحم
 -.ملیف و دن دشیم اهنآ محا زم هحمع یاههچب
 یلو تشادنناکما طیارش نیادد یدادرب
 هبیلرمایق نیارد هک یطرشب نمود تود
 نا دق رضا .دننک رافک ادوا
 هک دوب یکاهتتوااریزدنک لح !رامعم
 ردتناوت و دوب انشآ اههچب نیا ناب زب
 ؛؛دنک فر اداهن]رش هقیقد دنچ تدم
 اجنآ زا تودزاب (هرجنپ)ملیف نایاب زادمب
 تسیرآ دتیانوی هناخراکب و دمآ نوری
 لوحم واب یلد (ناعرپت) ملیف ددو تفر
 اب رت را و هناخراک مقومنیمهرد یا و دیدرک
 ردنمورتو رود رک دقمنملب وطیداد را رق وا
 هک دوب هناخراک نیا یاپلیفدد یزابرثآ
 . دش هدوزفا شترهشرب زورب زود

 ناوتیم نمود تور یاپملیف نابم زا
 تلک و رگتس«سالاد ؛ ورامادام ؛ زارهس
 .دریمات اد و

۰ 
 كرردناج

 دوولاهرد۲٩۱لاسردكب رد ناج
 ناک دتنک هیهتذا یکیشردبهدیدرک دلوتم
 ؛ تقریم دایشب تاص یاپلف روپشم
 جددلاهیاهملیف لوا هشیپ رته زین شددام
 دوب لیمود - ب - لیسیسو

 هکیماگنه زورکی یگلاس» هنسرد
 لونشمدوولاه رهش نوری رد كي رد ناج
 و روممات هجوت دروم دوب یداوس بسا
 روهشم ناک دننک هیپت زا ود ره هک شنز
 یارب عتوم ناسهژا وتفرک دارق دنشابیم
 ملاع رد اد یناشخرد هیتآ كيرد ناج
 داهنشپ وا هب و دندرک ینیب شیپ امنیس
 یگشیپرثه نف نتفرک دای یاربهک . ةدومن
 نادنچ یگشیپ رتپب زین ناج دوش راک ل ونشم
 هک تشاد هدیتع ناج ردپ اما دوبت لیمیب

 نیدبو دزاس دوخ هشیاویخاقت لتشدیاب وا
 لوفشمیشأقن نتنرک دایی یتدم ناج روظنم
 كيهکد سر هجیتت نیاهب هرخالاب یلو دش
 دهاوخ روپشم شک رمزادعب طقت شاقت رفت

 تیقتومو ترهشدراد لیعهک وا سب ؛ دش

 تسوخدروأیب تسهب یکدنز هرود رد ار
 دعاقتمزا سیو هیات رظنفرص لتش نیازا

 یویدوتسا سوصخم سالکس شردپ ندرک
 یی ون مان مادد هتشرردود رک همحار« كيت زلس

 دت اب اجت 7 ردتن اوت لا گی زا شی امادرک
 عاورشیناهج مود كنج مقومنیهرد اریذ
 و هدناوخارق یزاب رس تمدعب !دواو دش
 لقتنمیپ | زین كنج زا دس دن دات رف نیپلیق

 تمدخ ها هقروهک دوب اجت اهردو دیدر

 .دیدرک دووبل اه ها ورودرک تفایرداردوخ

 یارب یلیق ۰"ا چیه نوب زورخب
 دیدرک دزاو ابلک یویدوتسا هب اشابت
 تساوعماسک هناغراک نامزنیادد اقاقنا
 تامدقسماو دیامن هیهتاد «ءاریگ > ملق
 یوحتجرد طقتو دوب هدرک مها رف 1ورما

 دناوتب هک دوب یناوجو مانمک هشیپ رثه كي
 رد دریگب هدپس ار < وتامود كت دلد

 او تداگ وبیرفیه هجوت ناج مقومنمه
 هتعت ه اع رک غ اب یاهیل دتصزا یکییوررد هک
 رارق یواب یئاتشآ زا سی ودرک بلجدوخب دوب
 «ءارگ» همانشیابن زا هنحص كب ناج دش
 الق از باتک نیا هک واو دنا وخ ورژآ اد
 ییارطضاو سرت هت وگچیه نود دوب هدن|ا وخ

 وددش ندناوخ لوتشم نون ورکیم تشپ رد
 كیدرت تداگ وب یرقمه ندناوخ مقوم
 درکبم,راظنازوا اققد و دوبهداتیا یو
 نایاب اد دوخ ندناوخ ناج هک نیاژا هب
 زا زبن یملیف شیامز] كي دشرارق دیناسر

 یلیف شیامزآ هجتن رد و دیآلس وا
 < وتامور كن » لدیاغیایا ربا دناج هک دوب
 :دندرک باخح)

 اد وا ملف نیارد ناج یلاع یزاب
 مات» ملیف دد هکدش ثعاب و درک روپشه
 رک هثب ددو رب لباقم لر« هاشداب نا رک وت
 یو یاب كف زا دریگب هدپس اد دروق
 «نامربق »۰6 دوو رشلگنج نادزد »نا وتیم
 .دربمآت ار < یلماغزارو و < یئاوسركردم»

 یئاعوم و غاز .:اشج یاداد ناج
 «ژذرب یتای» اب ۱٩ < 4لاسرد دشابیم هایص
 وعناکلا یاهت اتسادب ِ تاءدرک حاودزا
 شیوژر] اهتنو دراد یناوا رف هقالع امود
 1د اید رودکب دناوتب یزور هک تسنیا
 ۱ دنک شدرک

 ۷۳. تن



 یهکآ
 ۳ 7 ٌهداتس

 هووطوو

 غ)رد كم

 زن هق

 و
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 ۳ کیر
 ملیفسراپ وودرتسا رد هدش دیه

 : طسوت

 «نایمیکح»

 3 : تک رشاب
۳ 

 :  ینام؛ نایدادو .یونص هادن رپ ناگواز لا وعسم هدیاه

 دش ؛دی) ر وحم یچاشامت رطازاز وگ ره ن آدابهک مارد ملیف نپ رثیلاع



 یمدد هشیپ قشاعو دورفمداد رس( سویج ۱
 دیک (ایول)یافواب و هجنبیوت ظناحم ۱ (صوعدوا) لدیا رب یژبا دوش بلقشود و یحیسمک رتخد(ایژل) لددد < داکارو دو

 دوب یفل تشم نذو نیکنسنامرهق اتباس ۱ 1 نجیب ۱ یواریز دنتنان «رلابیدوبد زا رد
 هلن یب یلکیه و

 هک دنکمیزاباد یمود ناولهب دوناب دال (نوتدرک) شه زی «جلاودوترآد
 .دوخیم تشک (سوصدوا) اب یعازن رنارد ۱

 ای رها اهلدریاص یارب ودن دوب هدمآ گی رمآ زاهک دندوب ین اگشیپ رنه [هامتاهن,|
 دنن رابه دشهدافتسا یئابلاتیا ویسیگن ۱
 ۲ وا رد نور نود تحاص رواجم:(سوبت ورطب) لد دد (نجر# ۱. زا
 یو ) مود هئاوید دوطا رپما ؛نورن شق
 -ایشب رتاپ «(تشادارول راک و دنووب | لب اقم 137 ۱۳۶ له میقرد هک تما یسکک ناب
 «یدوک یلاثیف 9۰ (هییوب) شقن رد «نانال
 لد هک ینایلاتیا یابیز هداتس < و ءاتبراوءرحالاب و(یداوحسرطپ ) لدرد
 اد سوی ورطپ یافواب زینک «سینواد
 . دنکیم یذاب

 هلئم اعقاو ورم یاپک یارب رکشل یهایسو هشیپرنه هه نیا شیادآ جن رغب لئاسم
 زا نارکشیاد] داچ: و دوبهدش یلکشم

 هقرفتم
 یاههود

 ۱۷ هحفص زا هخ

 . دراد تشرد تبا

 رهظناوتب ات دند رکیمراکب ع و رشبش هبین
 یدادربیلیف ۱٩۵۰ هم هام۲۲ رد زر هیهت ملیف ءدع نآ زا دعب زور
 طاق مابت زا دوب مهم راپب یربخ ظاحا زا میظع ملیف نسیا هیهت نوچو دش زاغآ
 اتبرفآ و اکسالآ یتح و اکیرمآ و ابورا
 .نایرج .دیاش كیدزن زا ات دندش لبک ایلاتیا هب اه همانزود فرطزا ینیربخم
 دنشاب

 " راپچ و دندوب لاعتشا لاح رد تارامع نیا مامت بش ۲6 و دش هتخاس یمیظع تارامع نآ یارب هک دشاب یم مد رهش یژوسشتآ مایف بلاجیاه هحصزا
  تشادیم رب ملیف نآ فلتخم رلانمزا لصتم یند نبب +

 لئاسو لب یرس كني مد رهش یناش شتآ هدادا فرط زا تدم نيا رد
 شتآ ادایم هک دوب رضاح لچم رد هی ادطا
 دن دمآیم نو ری و دنتف ریملمتشم یاههچرک نامدد ک یرکشل یهایم ۰۰۰ * هاتخبشوخ یلو دنک تیارسرگید طاف *
 , دمایت درا ویبیسآ نب رتکچ ول

 لوغمالغ سوسروا درب رگیید هنحص

 ۳ هرابش

 زادنا هتسب یبوچب هک اد ایژیل تسارارق واک . تسا یعجو واک تكياپ ابویل وکیپ
 سوسروا هدهمب واگ نتشک و دربب نيب
 . دوشیم لوحم

 زا هلحص نبا یارب دنتساوغیم لدا
 یدوب >اما دننک هدافتسا رگیدناکشیپ رثه
 رخ] هنحص رد ًاصخش و درکن لوبف < رتاب
 | راکتیا یارب هتبلاو تسکشاد واک ندرگ
 یکن ریاه نیبرود هک داتفایم نافنابلغا ۱ .درکیم نیرمن زوروشمامت زورهد تدم
 ] رش]ردو دندرکیم راک زودرد تعاس ۲
 یارب هک دش هیهت .ملیفتوف را زهدصذش داک
  هتخاس ملیف یارب هک یاهیاثاو بابسا | سپس . دنداتسرف اکیرمآب دوبظ و پاچ
 | یدمب یاهملیف یاربات دندرک ممج دندوب
 .دنهدرارق هدافتسا ددوم عون نیا زا

 (دوطا را یاهسوه)ملیف شی امن تدم
 + تسا میئو تعاحود دودحرد

 هک تسا یغیراتو ی دا همان هناگی
 كرزب نادو-ذغس و نادنشن اد و ناققحم
 یاىه رود« دنشاسیم نآ هملاطمب ریزک ان
 هناغباتک نبرت سیفن هلزنمب نافمر) هلجم
 زا اد شناد و بدا لها هک تسا یبدا
 یب یخیداتو یبدا بنک دلج اه دص نتشاد
 نآ هیهت یارب دنادرکیم ینفتم و زاین
 نیرخآ دیابت همجارم نانمرا هلجم هراداب
 ورشتنم بیرقتع مجنپ و تسی لاس هداش
 نابلاط سرتسد رد ربتعمیاههناغبانک رد
 ابترمون لاسزاغآ زاو دش دهاوخ هدراذک
 دهاوخ رشتنم هامره رخآ یرتشیپ ی یا زماب
 ؛دخ

 ۳۰۹۷ نفلت - نافمرا هلجم - نا رهت
 توذعم و كر ربث 9 ۱

 ارف تبسانسب اد تاکیربت نیرتیلاع
 و ناتسود روضحب زورون دیع ندیسر
 مزاع نوچ و هتشاد میدفت نادن واشیوخ

 یبایفرشزا متسهنارهت زا جواخب ترفاسم
 ۴ ۱ . مد وذمم

 7-4 روشناد نیسح
1 

 و دلج یور كي اب یاهحفص
 موقت + تسا هدش هیت اش

 و
7 

 ات. لا 4

 سید یتاضی شیابن نامزاسسیلرو مشتحم |

 زور هبنشکی

 دیهدب دیشاب لیام سک رهب دیناوتیم هک تسا را ون رتهب نیس مي ۰ تشادده)وخ نامش دابی لاسکی تدمیا رب | هولاتسوه 6 تسیا هیدج ایئعو لاس یتاعویطم راکماد ریرک نوپ مر مش سوگ
 :سکع ۱۳و نیگت

 اول یاهزاتمزا اد امنیس
 مو

- 

 ایم هداتس 3

  یغلماهرتاثت ضداوع
 

 یوبسیم
 یاپسشبانو ناریادد رلانرثهتفرشپ | دوظتبب روشک ترازو تاشیابن نامزاس سیر مشتحم یانآ داهنشیپ هب الب

 روتانس قیدصرتک د یاق] بانج تسایرب هک كئمرق ریزو یانآ باتج قاطا رد لکشتمنویسیگ یشزومآ ویوشهیگنهرف
 هچ راغ روما رب ز وناب اف ] ناب اتجروضح و مرتحم
 "ویرون هجاوخ میهارب !؛كنهرف ربذو
 رفگ د «هتسداو یپجونم] تک د «ینای
 :رازونواسدادح ؛ یژارهچ رتکد

1 

 .ضراوهدش هتف رک میصت تاعایطن | لک هدادا
  ذخا اهرتأن طیلب شورق زاهک یدادرهش
 .ددرک ینلع سپ نیازا دوشیم

 3 هایس و لییس هلجم
 زودونلوا هبنشکی اب فداصم

 5 تسا ۹ 1
 ك

 .. هگیاهشیپرنه
 < هسفصزا هیقب

 وبورتمو راکیسو سقرزا و دزبیم تاویح راژ] وا رقنرادید زا
 ۳ ؛شردام :دشابیم دنمقالع 2 جی. هستم تیاینب
 ۱ .. ملک .شیبه زرتهاک)

 کم شلاحشوخ یلیخ هکیاه زیچ

 هادمودسریموا یارب هکياههمان
 می .دوونشیم نفلت تشب زا هک )٩( یفیطل

 ٍب « دراد وژرآ ود رصان
 و ی .یالبو اب چوکی اهعررم
 ترهش و روشک زاجداغب یناریا یاهملیف ۱ ونآک دن رب واهم)دیرادهاکن
 . اهنآ یللملاتب

 هاب تروصسب املیف ۳۳۹
 تس نی رت بوجمز | یاشار

 رجتل]



 | اب 2 هناءق اباد «ولوچوک اق ۲ > نیا

 ناتیمطا ؛ دصاتشیم !شینامام و كت
 رد ادی» « دبنک تقد یردقرگ |هک میداد

 درک دیهادخ ادیب هلجم نیا تاحفص یالبال

 تروصنیاب ه هتبلایلو
 ردودیتسرع ام یاربار «اق[> مسا

 «زیاج شش هعرق مکحب ناترفن شش ضوع
 | نیشاب بظاومام] دیراد تقایرد ههامود
 ! هرن نوتدای رست رازود

 نات دننک تک رش هجوت لباق

 تاقاسم ۵

 زی زسع ناک دننک تک رش زا
 یارب مه هک دوشیم اضاقت تاقباسم

 | نياهب ام مهو ناشدوخ راک لیپس
 :دنیامرف هجوت اقیقد تاکت

 ۱ یودادیلاسرا یاهریس--

 تک ابنورد هکلب«هٍت ابجن تکاپ
 .دب راذگم

 اد دوخ سرد[ و مسا - ۲

 . دیئایرف موق رم احیرص

 | هم هقباسمره ناک دن رب ۳
 | هقباسمهک یاهدامشنآ زا دعب هداش

 ,دشدنها وخ نییعت هدش حرظنآ رد

 ادیسی وتپ هتیاسمتک ابیور- <
 (تاقباسم هریاد)

 یددزب

 :امنیس هراتس هلجم هنایلاسیر زی نشج

 ناگشیپینهواهوبدوتسا نیپهک یریظن ییدقباسمسایلزجهدنب [یاههرامشرد
 .....دیناوخ دش دهاوخ رارقرب یتاربا

 ۱ دم میم تسارنه و قن ً

 هزاتل تی __

 ۱ وادی راظن هج و ی

 شرعمب نارهت یاهابنیس رد یتاریا ملیفود اي كي هامره

 دیاتع ه طو فلص ره زا نایچاشابت شا

 هبار تایرظ و دیاقع نياام دسریم رظنب اهملیف نیا هراب رد ین وک انوک
 نیادد هک میداد داظتنا دوخ ناکدنناوخ مومعزاو میداذک یم هقباسم

 ۱ تحصا ندمآدبای ندم] ش + تلع « دنیوج تک رشیعامتجا هقباسم

 ۱ ات درک دیاب هچ هک نیاواد اهملیق هنوگنیازیچ همه هرخالاب و سقنای

 ام یارب دسرب دوخ تمظع یاهتنیب ام یلم یامئیس هدنیآ رد

 لاسدا تاق اسم هریادب ه شت لطاب ربمت لاید هحاب هاربهو دن سب وب

 اهباوج نیرتهب هیریرحت تثیه رظن اب هک یباوجهسب شوعردو دن راد
 طو رشم؛میر دیممیدقت هلجمهامه و ءام,رشش؛لاسکیبیت رتب دن وش هتخانش

 ۰ ۰ دنکن زواجت هلجم نوتس كيزا یلاسرا بلطم هک نیارب

 هقاسم نا تدم دیسد دهاوخ پاچب تبونب هدیسر یاهخساپ

 معلم ۹ تست

 ب رد دوشیم هدراذک

 . تسا هام هس

 یک دنز و دشاب

 :هدازک

 بسا رس ین ریایاهملیف -

 رد ارناتآ لوا باوج

 زیچود یناریا یاپنلف هزیبم تفص

 ام یاهویدوتسا .یئلوچ دوس ودیلقت :تسا

 رس ورنه هت ویناررصم ود وویل وه یاپملیف
 هارد زا هک دنشوکیمودن دادنپ یم تنصقشم

 ۰. . دندو۲ دازابب اهنآ زارتدبیزیجدیلقت

 5 و داکفا داشرا« هلماعم» نیارد ناشفده

 ۳ ۰. لس نانآ بولطم تیاغ هکلبتییووآرته
 تاپج و یئابیز تیساتمب یهورک و

 حالطصاب (رنه یانثتسابهنافساتم) یناری|یاپ ین هدمع سی اقن ودنءازا ربغ ۱
 احضم ولارت ات همه اهیزاب .دناهدش :تسا را رقنیدب

 یزاب ضوعب اهن نیرتدادعتسا اب اما تسا ویرانس ملبف یلصا هتسه -۱
 يمرو] شدنچ تاک رح فلکتیب  یرتهو بلاجیوب رانسدقاف ین ریا یاهملیف
 .دریگیم دوخب یدیلقت طوبرمات دنتسهیصاخشاال وعماهتسب دانس .دنشابیم

 ف حالصا رگیدهادنیا رباثب زا ابلاغ دن رادت نف نی | زا یعالطا و صصخت هک

 صوصخم زک ارم داجیا اب هک تسا  تسا مولعم ناتسادناباپ ملیق لئا وانابه
 زاغ] دادمتسا اب ناکشیپ رنه حیحص لوما و تست طوب رم مهب تالج وعیاقو

 و ملیف تعنصزا یلصا دوصقم نان اب هدشن تیاعد نتشوت رد یسیون
 ۰ دوش هدادداییرنه یزذاب قرط ؛اهتاتسادتاعوضومهکن ] رتپمهمه زا تسا
 ام هکیاپب داتف رک واهدردو اپجند نآاب

 1 یطابترا ميئوکيم یکدز ارنآ ٌةعوبجم
 . دن رادن

 ناتسادینف

 و دتنایم اشحف یداوبیرتخد هثیمه
 ۱ ضرم و رقفزا ای دنکیم راحتنا ایراکرخآ
 | ناشن یهاد حالصا یا رب هکتآ نودبدریمیم

 . دشاب هدشهداد

 یامنیص حالصا هیاپ تیلوا نیارپاذب
 نتشون و یعامتجا ناک دنسیون تییرت ناریا

 ٍپ رثه نمود تور ۰ ۱
 :یاهمایف ددیزاب_رتاددهک بیرفلد |

 ارگ دارق هجوتدرومهزاد ایب رنداو
 لفهناواب لاسرویت وی هناخراکرد

 (اکین ان ات)مانب ما رد ملیف كي ردیزاب

 انچ نهور تود نیا رب هوالع
 |سج اباد( تسددودروشک) ملیف زین

 + درک یزاب هناخ راک نیا یارب

 |سپ هک نیک ربدی رگنیا هه ۱
  ۲ رش ملیفدنچ رد نونک ات ایلاتیاب ۱

 ۲۳۷ 2»یفایلونشم نونکا تسا
 دنخاتم مایلاهاب |

 یدوزب



 اه هیت
 ». گدآدریملش و ید رتس)

 ۱۱ د) هبقب

 ( اههایس هجپل اب)

 - منک ضرع یمالش مدعوا یبابرب
 ..تسین اه راکنب |یاج اجنپ | متفک دم

 هالک رتفد اجنی |
 ۰ من ودیم مهنم بوخ :زوریف یجاح

 مون تب کارب و مدنوخ اداموش نالعر

 و هاخ ز وریف

 : مدمو|

 1۷ | وشیم نزهشیپ رنهام: ریدم

 هدنب .۰.هدادندرمونز :زوریف یجاح

 !نا رهت یدمک نیل وا هایس قن
 تالجم ردآ رامشمسا !۰.هایس یقت

 ۱ ع|هدیدن
 یادم

 ِ یا اب
 یدیدن دوطچ ناب رقهوا : زو ریف یجاح

 و < سسّوم سابع > هتسد وتلاس تسیب

 . متکیم یزاب ءایس «كيچوک »
 چو 2 ۰

 شیامن دا زهذا شیب وتنالآ ات :یجاح

 ۰ مدرک تک رش یضوحور

 یلد درست

 مدوخ باب را.هل |ایهدادن یل و :یجاح

 مکیلع مالح

 ۴ رظنب ) ؛دوشیم هدينش نو ءیب ین زا ذیادص
 )اب تاطاریه

 مالخ ..هلب هلب (هلجع اب), ريدم
 ضرع میظع (دنکیم زاب اد رد) دی

 هکشیا لثم مدشامشمحا زم دیشخبب 2
 راحاد نویتپد

 متکیمشهاوخ دیئامرفب ریخ هن: ریدم

 رایب هوهترسپ یاه۲

 یچیهامب شاب ویا ههد :
 هوبت دادروتسد نیا هساواما درکن فرامت

 . ندابب

 زو ربف یجاح

 یاهویدوتسا دنوچنم..:یسرم :نذ
 مدمآ طقن مشب صخ رم ما وخیم مراد راک رگید

 ۰ مرب و منک مان تبث

 شهاوخ دیئامرفب ؛ ما تبث :ردم
 ؟ راک رس مسا منکیم

 ۰ ۱|دیل؛ نذ
 یاهتیلاعف . یبسا هچ هب هب ؛ریدم

 ؟ مش یرله

 اما مریم داک یضوح ور اقماس ؛نز
 .مزاوآ و صق دءداتس « موجوج ةفاک وتالاح

 اردوخ رس تینابصع روززا) : رید
 ده دیم نان

 رس و هدرک زاب اد ددتال رفلکی)
 (دنکیم لخاداد در

 ۱ یهیربب ؟دشنمومآ ال
 ۰ ین وج مایم نالا* نذ

 كي امرگیچنیازا ریدم یافآ :تال

 تحت هرامش

 یی ج امن تست

 » رنهرهش دوویلاه |
 ۱۵ هحفص زا هقب

 دوویلاه رد یگدند |
 یا هنومن < رن رتانال» یئامنیس یکدنژ ۱

 ححضا یناگشیپرته و ناک راتس یک دن ژزا

 هدنوشیم دا ویتابیزورثه رهشنیا ردهک
 ءرخالاب و دنی امن یمتماقتسا۰ دننک یبشالت
 .دن وشیم قفوم

 و سای زج اهیضعب یارب دووبلاهیا و
 نارتخداسب هچو درادن رب ددیزیچ یدیماان

 زا سپهک تماقسا مک نادنمرنه ووربوخ

 تسدب یتیقفوم وجتسجوشالت یک دتا
 .دن | هد رک تعجا رمدوخیاه رهش هب وهد رواین

 تسهمهیرگید هقبط كي ءورک ودنیا ثیب

 لیکشتاردوویلاه نیشن رهش هقبطباغا ۹
 ۰ دهدیع

 و دیمابهک دنتسهینانک هدر ؟ نيا
 نیاب یگشیپرنه ملاع ردتیقنوم یوژرآ

 ردوهدید رک هجاوم تسکشاب و هتشاذک مدق رهش
 یرگیدفلتخملغاشمو هدید رک نطوتماجن ۲ )

 .دن|هدی زک رب شامم رارما یارب اد
 رظانمابالوسم دوویلاه یاپبایخ رد ۱

 نیسهب صاصتخا هک مينکيمدروخرب یبیجع
 دوشیمن هدید رگیدناکم جیهددودراد رهش

 رگید یاهنابایخ رد ایراول وب رانک رد الثم
 راهچ كي هک مينب یماد ی ودابیز نارتخد

 رد ودن|هتشت نآ یودرب و هتشاذگ هیاپ
 هداد دارق كچوک یباتکاجكي اهن رانک

 ۳۰۰ هناخهارو هدشهتشون نآ یورو هدش

 ناوتیمهنوگچای» < امنیسناک راتسزا رقن
 زا ابترم اهرتخدو«تفایءار اهویدوتساپ
 نادنعقالع و نیربا-ع هب اههچباتک نیا

 تسد) یبوخ لوب هارد نیاژا و دنشورفیم ۱

 دن روایم

 | ْوت» تسردیدشم یملق كحضم ملیف

 | شیک نلدام۱ هناژرات شرتم نيع یریب
 !هسریبن سدرگب شیه

 ۱؟نین وخب دین وتیمژا و . ریدم

  شسا وادبل ..هن وخیمبوخ یلیخ : تال
 ۱ نوش ادهدادهرق انیت

 ندناوخ وندزبعورش زوریف یجاح)
 ۱ راعشا نیا دافطاورق اب مه ادیل و دنکبم

 ۱ ( دناوغیم ار

 ۱. اثیث هدادرقرق..رق,هرفاثیت :ادیل
 هدادرف..رف ۰. رف..رف شرص

 شاهکنلایندمامت وت هک الو,؛ : تال

 ۱ هثشین ادیپ
 مالس مدوخ باب را : زورف یجاح

 بجع مدش هنووید یاو : ریدم ۹
 ندرک زابویدوتساسوه هکبدمد رک یطلع

 (دتفایم هدرپ) منکیمن

 دن رییم یفاوارف |

 ردابو اهویدوتسا یضعب ییدزن دد
 ودلرزب یاهسکع اهداولوب زا یضع دانک
 دیتیبیم ید ابیز نارتخد زایرتم هسای
 یدادربلیتیاههناخراک ردلفش بلاط هک

 مالعا اد دوخ یگابیزبیترت نیابو دنتسه

 اهنآ ذا امنیم ناک ربخ رگ اات دنا هتشاد
 .دنهدب راک اهن اب دیایب ناششوخ

 بلع) دینیب یمناب ابخ8رد هکیمدرم
 و دنته سیلم یبیرغ وبیجع یاپسایلب

 ایو هانوک سال. درادنیراک اپن اب سکچیه
 و اهدرم ءاتوک داولشای و اهنناخ هکتود
 یاهور هداب رد بیرقو بیجع یاپهالک

 یفرطزایل و دوشیم هدی ناوارف دوویلاه

 كيخ اب رهش نیاسابلشرخ ناک راتس مه
 زا رکاو دننکیم تیاقر سیداپ یاهشوپ

 . دنتسن مهرتنک دنشابن رتهب اهنآ
 تیجعامقاوهک اهویدوتسارد یکدنز

 اهویدونسا ز) یکتب انشرک ۱. تسنا بیرعو
 «ایسلک » یرادربلبت یویدوتسا «ب الثع
 تشامرانک ردرواک دناباخ رد هک
 فلتخم رظانمایدیوشد را و دادرارق داولوب

 جوءرب یاهسوتابتا و یقرش یاهرپش زا
 -هبلک ات هتفرک ۱ < یئولللجم یاههناخ و
 ورب ور«ربغ ویداب یاهیتشک ویئاتسور یاه

 ناگشیبرنه و ابیز ناک راتسو دشدیهاوخ
 فلتخم یاپمیرگ و اپسابل ردار كرزب

 ای و دن وریم فرطن 7 و فرطنی | هک دینیب یم
 یاسههحص رد ندرک یزا لوفشم هکت[

 یصوصخب تیاذج دوویلاه یاهبش
 هب نادنمقالع و ابنس ناقشاعبلغاو دراد

 تكرزب یاهاشسلخدم دانک دردناک راتس

 ودن وشیمممج < یرصمداب < یتیک » لیبقزا

 یارب كرزب ناگشیب رنه وناک راتسیتقو
 دنیایماجت اب كرزب یاهملیف لواشرد روضح
 + دشنکیم اشابت اداهنآ

 هدای رد اهامثیس نیا لخدم ولج رد

 یاهدیشوپ مرفبت وانان|وجالومعم لب اقمیور
 درجسب و .دنشکبیم |دناک راتسدورو راظتن |

 دش هداییدوخ لبموتا زا یاهراتس هکت "۲
 ارنآ و هتشن اهن] لببموتارد ناناوج نیا

 ودن سیماهلییموت| یرادهگن صوصعم لحسب
 هب تبن ندش هدایپ زاسپ ادوف اهءراتس

 ابتیسد را و وءد رک فطل زاهظا دوخ نادنقالع
 یارب «لوا شیابن» یاببش نیا «دن وشیم

 مد رم ودزادصوصخب تیباذج دوویلاهمدرم

 تثنسل دوخ بوبحم ناک راتس یا ابت زا
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۱ 



 یئامنیس ناتساد

 ررف هزوخ- ( یداس) ترویهاتیر : نانکیزاب

 زنیلوک یر - (اراهوانابهورگ) یرودلآ -(نوسدواد)
 : نادرکر اک- دلاو یرج: هدننک هیهت - (لیافكم رتک د)

 ۱۹۵۶ لاس لوصحم « یگنر- تدراهنرب ستروک

 ایبملک یناپمک

 نلنکتم روش رب ی ناظعاو
 دننکیم رگیدراک نآدنسریم تولخب نوچ

 دو نطو رهچ ونم

 «اسیلک یاپگنز ندم] رد ادصب اب

 ان دلاک هری زجهب یتشک هی هک دشیم مولعم
 نایامن دود زا هک یتشک حبش . دوشیم كيدرن
 دعب یت هظحل و دش رتحضا و مک مک «دوبهدش
 عورش لحاس یوسب ودش ادجنآ زا یقیاق
 و درم رفدنچقیاق رد .دومن ندعآ شی هب

 -درفل [«اراهو|نابهورک هلمجزا دن دوب نژ
 رتک د؛ نوسپمات یداس سیم « نوسدیواد
 . رگیدرفن دنچولیاف كم

 و دیرایم شتآ نایسآ ونیمز زا

 وبآ نینچ هب هک یئابن [یارب« |وهیامرک

 سیم ۰ دوباسرف تقاطدتتش ادن تداعیئا وه

 قیاق زا هک دوب یسک ثبل وا« نوسماتیداس

 و دنکنا دوخ فا رطاب یهاگت. دشهداب

 هدیث ورلحاس رانک رد هک ین وک ان وک ناتخرد

 هک یئابیزیریصح ویفلع« یموب یاههبلک و
 دوخب ادوا رظن یتدمدشیف هدید رودزآ

 ۰ تشاد فوطعم

 دندش هدابب قیاقزا همههکنآ زادعب

 شیوخ تماقا یارب یلته یوجتجب
 .دن دم | رب

 تفک ودونن نامصآ هب یهاگت اراه وا

 یسک هک تسا اههتفه دنب وگیمهک روطن7

 هدیدن یلاوحنیارد ادناداب هرطقکی كد

 راظتنا دیاب هظحل ره نيا رباثب وتسا
 تشاد ریدیدش ناداب

 رهدیاب و تسهلته ناونعب اجكي طقن
 نادابالا «میناسرب اجن [ هباددوخ رتدوزهچ
 .دش دهاوخ محا زم

 دی واد:دزیمسدحیداس هک وطن ابه
 هدافتسا اهقاطا نیرتپب زا« لیاف كمو نوس
 ندیباوخیارب یئاجرگید نوچودندومن
 باوسض لحم ؛یداس اررابتا راچان؛ دوبت
 . دادرا رت شیوخ

 هدینشیدایز ادصورص ماگنهنیا دد
 نا رگیدهکیلاحرد هدنلبیادصابیداس .دش
 تشیا لثم :تفگ دوب داددارتبطاخ اد

 تسادوطچ دننکیم یزاب (لارب > اههچب هک

 یلانتعا یب اب نوسدی واد؟ مینک تک رش مهام
 دیفسنز ابنتامش | ریز . تسین حالص تفک
 . دوب دیهاوخ اهن نیب هک دیتسه یتسوپ
 و تخادناالاب اد دوخیاه هناش ؛ یداس

 دنهاوخ ارم رکم بوخ : تشاد راهظا
 1 ؟ دروخ

 یوسیدوشیباوج رظتنم کت[ نودب و
 هدش رایسهد نلاس

 ندیدابب عورش یبیجعلکشب ناداب
 ره هک دوب یدحب نآ تارطق تدش ودوبت

 ۰ تخادنایم تشحوب ادیسک

 كم رتک دیوسب |دشیور نوسدیواد
 ۶: تک ودوبن لیاف

 یداس» مناخ هک مهفیمالاح نم -
 البقنز نیا ۰ ماهدید اجک اد «نوسپمات
 راک « ول ولوت وه رد « بالک دل رما رد

 ۰ درکیم
 ؟تسیچ تروظلنم-

 نادرمهک تسا یئاجدنل رم|بولک -

 هب ناشرظن دروم نارتخد ندرک ادیپ یارب
 یداشف رتا رد هکنآ زا سپ و دن وریم اجن"

 دسافلحم نآ نتسیارب سیلپ هب نم هک

 امئتس هدا

 دش هدنک ارپ نآ ءاضعا «مدروآ دراو

 ون وهذا لیلدنمهب؛ نوسپمات مناخایوک
 . تسا هدعآ این ودلاک هب

 نیس رتشیب رسک | منکیم روصت -
 . تسا رتهب یشاب هتشاد

 ره «ینکیم رکفهسچ مناديم -
 او] « دیورف هک دیراد امش اد یرکف

 رد و دنتشاد نارگید و كناج
 نیذا و بارخ اد یملع یاپیروئت

 مه لاحباتو منکيمرکفهچ منادیمنم
 و دثدنلب شیاجزادعب ۰ ماهدرک هابتشا

 1 . دشرود ریخب بش نثفک زا

 یضعب و یداس ماگنه نیادد

 و هدش درا و یئایرد نا رادگنغت

 هی امش هک یمارتحا یب -

 سکچیه لاحب اتدی | هدرک دوخ یماظن
 تیعامش یارب ینز نیتچاب ترشامم

 اظن زا یکی ! ناتداکیپ دیورب
 نمداک ددنونک ات یسک رتمک -

 دریگب رد یعازندوب كيدرت! هدرک
 ای همتاخ اداهوا یرک یجنایم

 او تف رهن اخ ز رش[یوسبیداس
 : , دشراپسهرشلابند مه

 زالبق ولول ون وهرد هکنیا لثم-

 م یراک هچب اجن[ ۶ هن ؛ دیدرکیم

 ۱ ؟ دید
 !رگیدمدرم لثم «یراک كي-

 هکنیادنت ام دعب . مدناوخیم زاوآ
 .ندینشب لیامرک | :تفک دنکب یخوش
 !تسا لمحتلباق دیشاب نم



 حس ناتساد هقر

 ٩ دیدرک كرتاد ولولونوه ۱ چ

 . مشاب هتشاد یعونت هکنیا یارب

 ات ودلاک رد؛نمیا رب ی داک من اتسود زا

 ۰ تساهد ۳

 همه؛ینک كرتیدوب دوبجم ۰ رخ

 :یدوب هداکدب نانذو زج هک دینادم
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 !وگغورد؛ فیثک

 1شب متساوخیم !نوسپمات مناخ_

 هدیوش حالصاهک منت دزشوک ار اعم ق

 شنا شناسشچ زا هکبلاحدد یداس
 ۱۳۹ رام تشیع

 شیخک ه؛تسیپ طوبرم یکم 3

 دننکیمیمس اه یلبخ یه ورمآ لها هن

 یلاحدد؛دنهدهولج لسمل|حیحص | دناشدوخ

 نم رسزا تسد ! دنارت هداکدب هیهزا هک

 هچموش هناوید یتقو دیدیهاوخالا و داد رب

 !ددوآ مهاوخ الان

۰۰ 

 تل وا .دوب هدشعطت ناداب دم زور

 تفد نوسپمات یداس ن ٍدب هک یک

 نتسلوفشم یدام. دوب اداهوا نابهور

 دصقب | رایت ودلاک تساوخیهودوب شیاپن ادیچ

 دن كرت وکتسینارف ناس

 یچزاب:یدوزنیاب ارچ :تفک اراه وا

 ۸3۸ ترسب

 نوسدب وادونم هکتیازا ینکیمرکف_-

 هحفص نم یارب وا زورره ومیشاب اجنبا

 وش هدوب دهاوخ هچ نم فیلکت «دداذکب

 ۱ نت نت كنج زور

 سکچیهمنکیم تظاوموت زا نم -
 + وتب پچهاگن درادن قح یدک

 مداد اد تردقنآ مدوخ تسی مزال- 1

 ... ملک عافد هک

 مینا دذگتعا زن هب اد تقوتسا رتهب -
 « میئاش ادهدافتسارثک ادح یتصرف ره زاو

 تساوخ و تفرک شوغآ دار یداس ارام وا
 یناتتعایب اب یداس . دسوب ار شیاپبل

 : تفک ودرک یریک ولج
 عورش امنبهک یتسود نیا داذ-,-

 رتپب تصولخاب یئانش[ .دبای همادا هدش

 : قشع زا

 |ر شتبحص و مطعق ادشفرح اراهوا ۱
 داد رییغت

 اب ینک كرت اداجنیا یهاوغیم را
 یناوتیم « هنکیم تک رج ادرف هک یتشک
 لایخ اجک هتشذک اهفرح نیا ذا ۰ یورب

 ؟ یدراد شد

 هکیاج ؛ایند هشوک كي هب ؛اجره-

 ؛دشابن لو

 یورب ایلارتسا هب منکیم داهنشیب -
 مروجمرگید هتنه مهنم تا یبوخیاج

 یکدنز اجنآ رد مهاپ ومورب ایلارتسا «
 . مینا رذگیم و یحاد

 عورش هداب ود هراح قطاتم ناداب

 ۳۰ رامش

 7 نامزو نیمزو هدومتشرابب
 ,ووب هتخاسران و هریت اد

 هدن وک تدشب قاطارد

 درد اراهوا یتنو و دش

 یثهدش سیخیموب درک زاب
 نآ وب یمهع ان هک دید اد

 < نوسیمات یداس مناخ »
 همان یداس . دراد تسدرد

 زر دسد و تفرتک اه

 .تسا این ودلاک یرادنامرف

 دناوخ هک طح ود یکج

 تسادینت و ,درک بجعت
 ار یژ ؛ دیوگسی هچ

 راطخا واب « یرادنامرف

 رتدوز هچره هک وبهدرک
 الاوددرگ رب ولول ون وههب
 « داتفا ده وخ نادن زی

 .دیب اقیداس تسدزا !دهعان !داهوا

 : دنکفا ناب یدنت رظنو
 ؟تسیچ همان نیاذا دوظنم -

 هک تسامولعمیا و. من ادیمن مهمدوخ -

 رک |هدژ تسدلمع نیابیتطف تسپمادک

 ادهمان هک منک روبجم ار نوسدی واد ما اوت

 دهاوغن « نوسیماتیداس» نممسادریگب سپ
 مهاوجتن كرت اد هریزج نیا زگ ره «دوب
 !درگ

 ذغاکیود ؛تسا لکشم یلیخ یلو-
 نداد سپ و هددوخ یدادنامرف ربمت اش

 ... زجب نآ
 .یل هتخانشن ارم ژوته-

 بظاوم اما .مسانشیمبوخ ؛ارچ -

 .دورن تسدز|نایم نیادد ترص شاب

 ودشراپسهد یرادنامرفیوسب یداس

 دنک یهارمه ادواتساوخ لیاقكم هچ ره

 تفگ فساتلانک اپ دادنامرق .درکن تتفاوم

 .درادت ناکمانامرفنآ ند رک ضقن هک

 دوخب ؟دیس رتیم نوسدب وادژا ؛ارچ-

 هریزج نیاب شر اب سک رهدنب وگیم هک تسین

 رخآ ؛"تسایرادن امرف شدوخ یار دسرب

 .منادبمدادقحنم ؛هتفک هچ اشهب وا
 اسشهک دن)هتفک . تسا اش اب قح

 دوهشم ولولوئوه رد یسعان دب هب
 -..و دیاهدوب

 هک لیلد نياب اهنتایفینکغوردهچ_
 اجن سیلپ هک مدناوعیم زاو] یپ ولک رد

 ؛ تسب ار

 یداک نو-دبواد داپ شیپ نم -

 طنارش + نوسدبواد رک | دیاشو مرادن

 دزیمیردید فرح « دیجنسیم بوخ | رایش

 نیم]رق مدوجمو تساتیلوتمرب نملغش

 ۴ : منک ارجاار

 ترابع ژادیماات < یداسو
 . تر ۵

 رد مکحم اد یداسیاه هناش نوسدیواد
 ...و تقرگ تسد

 "۰ تقوا نوسدتیواد لر قوسی
 نفهادبیترت لوفشم شتاطارد نوسدی واد

 .  یداس.دش لخاد یداس هک دوب شیاهراک

 ارخالاب « دیاملب شیوخ ژا یدادف رطب
 * تفک یداس هب و دش یضاد نوسدیواد

 جراخ الت و دناب یو قاطا رد تسا
 ۰ دوش ۳

 منک

 .نمایوا راک ۰ سیلپ:یک -
 کی ۰ تسین سسیلپ « ری

 .تسا یسک نامه نیا. تسا نم یاقنر

 امت دارفولواوت وهذ| دون دادا و ارم

 -نادلید هیضت ردارم سیلپودز رجنخ

 ن وه زا مدشروبجم لیلد نیاب....و

 1* نوسدیواد یاقآ . موش رود

 3۱ اهن اب هک ماهدرک "یشاهراک هک منکیم

 3 .. ۰ الاح یل و منکسب

 امشب هک مهدیملوق ۰ تسا ۳

 هک دیاءداد ماجن) یناه راک اما ملک
 دیدوآ یود اددب . دن امب صاصق یب

 2 - دیوه هدوعجب اع
 ژودهک یئادخ نامه ؛یمادخ هچ-

 اءداب رد یکچبرد هبنتکی
 - سیسلپ زج سکچیه نالا
 1 1 تن

 اههکیلاحرد نوسدیواد
 : :تفگ دادیم ناک تدکبار



 ناتساد هه
 .دک دهاوخ تار تادجو

 ینکبمروصت
 ؟موشتا زاحم هک

 احم ! نادحو

 هچ زورو بش هک
 دن ضوعا ره تست رداف یسشصسصه رخ ۳۹ ۳

 2 نوسدب واد ناطا زا تنابصعا هاگت7
 رردو دش حراخ ۰ تقوک مچ

 تشاذک هحفص « یداس اد بش مامت
 نا راب رص کا رم رتکد دس زور دیصق

 نابرج یداس و تفر شندیدم لیافكم
 لیاف ود رک لق شیارب اد نوسدع ای هد ک اش ۲

 نوسدب واد دن اصخشتسا رتپم هک تن
 شخ رحز هک دها وغب ودی ابن تعاقش وا را هتفر
 رّظنف رص

 اد شیاهنادند بصع تدشزا یداس
 تفک دی رلیم هکیلاحردو دیاس مه

 راک دنل رما رد هک مدوب نم هلب ؛ هن؛یتادب اد تققح یهاوخیم مه وت دبال-
 . مدرک یضار دوخزا اد نادرمو هدرک
 ندرک نادرم زا زودو بم « دئلرما
 و ۰ رفت اهنوبلیم « دشیم یلاخورپ تفلک
 رارکت+ دندم ایم نمرطاخب طقن ابن] هه
 «یدش لاحشوخ ؛ دش تحاد تلاخ الاح ؛ یکی نم رطاخب طقف « منکح

 دن امت

 ردیداس : لیاف نتفد نوری زا دعب
 یتحاد یادنصرد دیزرلیم تدشب هکبلاح
 .دشراتناهک ان شنامشچوداتفا ناطاهشوک

 ترذسیلق هتزا «مهاوخیمترذعم
 .نوسپات مناخ مهاوخیم

 هزاتتسدب لیجن | باتک « نوسدیواد
 شیوع هدرک زا هک نیا لتمو هدش لخاد
 . تساوخیم ترتمم تسا رامرش

 دهدب باوج یداس هکن[ زا لبق و
 هدوبن باتک زا یاهحفص ندناوخب عورش
 تفک هاگنآ

 ۰ متهاش نویدمیلخ نم

 دیواد ناهد ذا فرح نیا ندبنش
 دوبیتدرکت رواب « هقیاس نآاب «
 دیتاوتیم هک دیتسه ینز اهنت اش

 رب دوش فیرح ردار هموس و هنوک ره
 دی زیگنا

 ؛اهنرح نیا زا لبق « تیوخ -
 مک هدامآ نتفد یارب اد دوخ

 نیابدرپ دهاوخ ادامشهک یقیاق -
 شرسیداس « دون دهاوخت تک رحاپیدوز
 یب ابو هدرک حراخ قاطا هرجنب زا اد
 تک رشاپیموب نشجدد همه : تفک یئاتتعا
 . تس اینرطنیا سکچیهو هدرک

 : تفگ نوسدیواد

 ؛یتایم یدود نم زا ارچ-
 یاهبایسا مهاوغیم طققنم....نمس

 ۰ مک حج اد مرفس

 نوس

 ٩ ه ۰ یسرتین نمزا-
 ۱م!هدیسرتن سکچیه زا ادءا-

 ۰ هحشح

 ؛ینکیمرارفارچ سپ
 شیادص رد هکلاح رد نوسدیواد

 شنانخس هب : دشیم ساسحا یشاعترا
 داد همادا

 ارم هک ماهتساوخیبن زک ره نم -
 فا رتعا الاح اد تقیقح نیا ۰ یتک كرت

 رارق هچ زا هیضق هک دیپف یداس 4

 «. .تسا
 یاههرارش نوس دی واد یاهمشج زا

 اد تلاح نیا یبوخب وا و دیرابم توهش
 تخانشیم

 نزن تسد نس ۰ تست نکسه هن تن

 وشن كيدزت
 دننام ؛ نوسدیواد یوق یاه تسد

 بالقیداس یاههناشرود نیدالوب هقلحود

 .دون بوکخیم راویدب ارواو دش
 دایرفلدهت زا یداس ۱ هن... ۱ هن

 زا یتک رحنی رتکچوک ناکما یلو دشکیم
 .دوب منش بلس وا

 چیه ؛ یتسه قباس لثم مه زونه-
 ردق نیا یهاوخیمیک ات * یتهدرکن یقرف
 یرگید زیچ هشحافكي زج رگم+یشاب دن ول
  یتمه مح

 « نوسدیواد ناژرل ودول ]بت یاپبل
 و دّریم جوم اوه رد یداس یاهبل لابند
 شت روصده | وخمیداس هک فرط رهد ومنیمیمس
 هرخالاب .دشاب هدرب رتدوزوا « دربب اد
 ریگنا توهش و كزات یاپبلو دش ققوم
 رارتنوسدی واد نشخیاهبل نایمرد یداس

۰ 

 یشوگ رخ نوچ ماگنه نیادد یداس
 هدش راتفرک یبیپمدام ماد رد هک دنامیم
 .دشاب

 لیسنوچ هک یک انتشحو ناداب هیلع هک دوب نیا دلن امنوسدی وادرب | رب ردوآیالقت
 ۱ دشاب هدومن تمواقم دی رابیم

۰.۰ 
 كچوک و,دش عطق ناراب ؛ دع زود

 لثم و دشیت هدید ناسآ دد یربا نیرت
 « ناشآ رد ۰ هزود دنچ نيا هک دوب نیا
 .تصا هدوبن یربخ الصا

 یاهلک هحیار ۰ دیروپمهک یمیالم داب
 هماشو دنک ارپیم فرطرپباد هراح قطانم
 . دادیم شزاون اد

 دوب شیاهسایل شیوعت لوقشم یداس
 . دیتشدن |وعیم ادواهک ]دام وایادصهک

 بل | رتساب هک یقیاق رد | رچایداس!یداس-
 4 تسن یربخوت زا دوریم

 امنیس هراتس

 ۱۳ ناله نادرماص -
 هدراد قرف مهاب ناتیاههنایق اهنتو

 هک دی رادن ربخرگم !یداس-
 ؛ هدرک یشک دوخ نوس

 شدوخوا رکا هزات ! هچ نیب
 شا هفخ مدوخ دوب کس تکی
 ادهو درکبمیهن ورما اد همه هک یسک
 ] شدوخ دیاسرتسیم منیج شتآ زا
 هم

 رب شقاطا زا یداسعقوم نیادد
 ؛ هدش تبحص لوتشم اراهواابو هدمآ
 یور ار شتسد یسک دش هجوتم هک
 :گمرتک د دیدتشک رب تسا هتشاذک وا
 د تشا

 جنم رک ۱۰ یلاح هچ رد مت ادیه -

 .... وت لثم ین ز
 با و دی ام رفب یفطعا تسا نکمم

 ٩ دیوش رود

 ادهک هچت 7 دیابن وت !نک شوک
 هدرک لمع هک هچ نآااب دوب هتفک نوس
 ۰ یهد طیر

 اک | نوسدی وادمیوگب متسا وخیم -
 اوتطقف وا تسا هدیسرشلامع|یازسب
 زا تسیتدداقسکچیه هک دنک تبات
 5 » دنک رارف

 اد اهن[ تبحص نایب : اداهوا
 ست رداق یتردق جیه«یداس-

 . دنک منم ایلارتساب نتفدزا اد
 هه زا دیاب هظحل نیا زا

 1 ۰ یشوبپ مشچ هتشذگ
 . درک یهاوخ شومارف مهوت
 :..یداس هوا...«منکن ارچس
 .ندرک دود اداهوا یاپهد

 اهن نابادمب یاهظحل و دش هقلح
 ۰ تفرگ دارق مه

۰ ۰ 

 و < نوسپمات یداسسیم» هرخالاب
 اب هک یتشک راوس «اداهوا>نابهورک

 .دندنش تف ریم
 و هدات.«ا هشرعیود یداس

 مد رودچیردتب هک «!راپن ودلاک
 اب و دومنیم ترت اد این ودلاک : یداس
 و دوب انشآ نآ هبهن هک تفریمیناج
 ک تنادبم طقف و تخانشیم اد یک
 ءارب مه نیاو «دنتسن لوضف» شمدرم
 تماقا

۳ 



0 

 زژر وث هر ده

 لسار نیچ
 یو 10545050

 کر
6 

030000000 

۷ 



 امشیس ۵ راتس یهگ |

 »و زور دیه همانرب

 لیو رتم اهن لاتسب رک اهنیس

 نسآ, ۰6 ۲۱

۱ ۱۷۵۸۵ 3 ۵ 

 1۳۰ هاب

 ۶ هوا (هاجباونو
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 ۸عهطنهم منوطاند اهب هاو 4 ِ
 هملواهوع طواومو ۱۵۰ ۷۷/۱۵ ۱0۷۵۵۰
 عمو ۱۳۰ مون 0۵0ا , ۷: اس 9 و ِ زا ۱۷۷۵م 5۸۰۸۰/۵۵۵

۳ ۵۳ ۱ 1 1 

 - .وگش و
 نیرتگ رزب - هادخب دزد روهشم ملیف زا رنیوق و 24 بنا رمب
 ۲ ما ۳ ایبملک مظع نایک یوم لاس یقرش ۳
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